
Over dit boek

Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.

Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.

Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.

Richtlijnen voor gebruik

Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.

Verder vragen we u het volgende:

+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleindenWe hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.

+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uitStuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelhe-
den tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.

+ Laat de eigendomsverklaring staanHet “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.

+ Houd u aan de wetWat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.

Informatie over Zoeken naar boeken met Google

Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web viahttp://books.google.com

1

https://books.google.de/books?id=YxZiAAAAcAAJ&hl=nl
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f нвт GESLAGT ENLEVEN

VAN

HIPPOCRATES —

Volgens

S 0 R A N U S.

' IPPOCRATES is geboorrígh

uit het eilantCos. Zyn ouders

waren Heraklides en Praxilhea,

dogrer van Phenarete. Hy re- .

kende den oírfprong zyns ge.

Панк: van Hercules en Eskulapius, tellende

zich den twintigftcn van den eenen ‚ en пе.

gentìenden van den anderen. Van zyn Ge

{lagrregifìer mack: Eratoñhenes gewagh,

nevens Pherecydcs , Apollodorus, en Arius

van Tarfus. Wyders was hy een leerling

van zynen Vader Heraklides , en dae'rna

van Herodíus, hebbende ook i, naar het.l

verhaîen van eenigen, rergchóorgewedk

by den Redenaar Gorgias Leontinus, en

Democrítus, eenen Falofoof van Abdera.

Ну bloeide tcnltvyde venden Haar van Pe.

lopennefus, zyncféî geboren (als men Шо
xmchus zal gelpoven in zyn eeríìc boek

van den Aenhäńg van Hippocrates) in hcl:>

:erft: jaar der :agremigíte Qlimpiade.

` ' ' î* з ` Mw

  



Het GESLACHT en LEVEN.

Maar Sor-anus van Cos, die de Boekeryen

van die van Cos doorzogt heeft, voegt’er
by, dat het gewcefì is onder de monarchiey

van Abriadas, op den zevenentwintigftem

dagh der Agriancr maent, op welken dagh

ook zelt` heden nner zyn zeggen die van

Cos een Feeitdagh ter eere van Hippocra

tes hemden.y Als hy in de Genceskunft en

деп ganfchen omloop der wetenfcîrappen

zeerfgeoeäent was, is hy~, nrt het over

lyden zyner ouderen. uit zyn vaderlant

geweken,gelyk zeer quledaerdigh van hem

gcfchreven heeft Andreasin dat boek , dat

hy van den oirfprong der Geneeskunflf uit

gegeven heelt , om dat by de openbare

Bockery der Knidiers zou verbrant hebben.

Dogh anderen zeggen dat hy getrokken

is uit zyn -Vaderlnnt met een voornemen..

van de uitwerkingen der Geneeskunde en`

het gevolg астме in vele plaetfen te.

onderzoeken , en zich daarin opyerfcbei

de Wyzen te oeffenen. Maar naer het zeg->

gen van Soranns verfcheen de Slaepgodt

hem in den droom ‚ сайги: hem zich‘

mem; woon naer Theil'alie re begeven.

11, Wyders is hy doorgeheel Grieken

lant door den roem zyner kunlì aan yder ’

tot verwondering geweelì', zoo dat hyï»

zelfvan Perdikkas, Koning van Macedonie.; .

diemen hielt dat de tering had ‚ opentlyk

ombodcn, en te-gelyk me: Euryphon»

die hem in jaren te boven ging, byhetnA

‘ gef

 



 

van HIPPVOCRATES.

gekomenjs,en uit zekere tekenen bevonden

l heeft dit de ziekte desKonings een quml des

gemoedts was. Want nade doot van zyn

vader Alexander verliefde hy op eene der~

Koningklyke byzitrcn , genaemt Phyla,

aen wie als Hippocrates de zaak geopen-`

bnert had, merkte hy dat de Koning in

haer regenwoorcligheit ontltelde-, dien hy

door h'er vcldryven der ziekte behoudin

heeft; Hy wert ook te Abderaontboden,

op dat hy daer tegenwoordigh zynde Dc

mocrírus van uitzinnigheir, en vervolgens

de ganfche Sratlt van de pefìgenezen zou.

Vervolgens wert hy in lllyrieen veelean

dere Barbaerfche geweflen, daer de PLF:

vervaerlyk woedde, ontboden. Maar hy

uit de gezanten der Koningen, `die zyn.

overkomß'. begeerden. verflaan hebbende

wat 'wit-.den in die geweílen wel шеей;

de overhant hadden, liet hen onverrichter- `

zake vertrekken. Maerals hy door {chran

derheit van всей hergewelt derpcft voor

zien had. die Athenen en deGriexe Heden

Prom op te komen, heeft hy voor haerl

zoo wel als voor zyne leerlingen gezorgr.

Ja de liefde totGriekenlantging hem zoo

zeer aen 't hart, dat hy, wanneerdebe

rocmtheir zyns naems tot in Рыбе was

doorgedrongen, en hy uit~ dien hoofde.

van Artaxerxes door Hißanides, Lantvoogn

van den Hellesponr» met aenbieden чаш

groote gefchcnken , .verzogt wiert b_y hem

i 4,. _ ре



Het GESLACHT en LEVEN
te komen. uit cerlykheir van gemoedt,

verfmadingc va'n gell, en liefde totGrie

ker-laut. den Koning zyn verzoek heeft

aigeñagcn. gelyk ook di: klaer getoont

wor: uit den brief venden Lantvoogr aen

hem gefcbreven. Maar Lyn eigen rfader

lant heeft by чек-101}, wanneer de Arbe

ners het [konden :e beooilngen, verzoe

kende dic van Theßfsilie te hulp. Hierom

zyn hem groote waerdigheden by die van

Cos opgedragen : en geen mindere by de

Thefîhliers, Argiven ‚ en Atheners', die

hem in hunne Elcufynfche heiligdommen

opentlyk ingewyd: hebben., danze voor

hem. aen niemant als Herkules gelaan had~

den, begunllrigende hem verder mer het

Burgergcnorotfcbap en leggende hem en

zy'ne nakomelingen onderhuur toe in hun

Prytaneum. Hy onderwecs ópenhartigh

’ en buiten alle eenzydigheir de beyveraers

dezer kuníì. na dat hy hen vooraf door

eenen ecdt aen zich verbonden had.

Ill. Zyn leven eindigde hy by die van

Lariflè, op welken tyd: men ook zegrdat

Democritus gefìorvenis. Zommigen Leg`

gen dat hy negentig. anderen vyfen tag

tig, anderen hunderten vier, anderen 00k

hundert cn negen jaren, bereikßhad. Hy

wert begraven tuli'en Gyrton en LariHe.

daer nogh heden ren dage zyn grzii'íìedeI

`gezien wort, weer in zeker eenen langen

‚туб: «grrr een een bymarm gevonden

А .  ' ' все;

   



van HIPPO‘CRAT‘ES. 4

wert, met welke:` honigÍ de zweren în‘

den mont der kleene kinderen by het graf

geflreken zynde van de voedflers gemak

kelyk genezen werden. Men ziet hem`

in vele afbeeldingen met gedekten hoofde,

ja zelf, als eenigen zeggen, met eenen

hoed , tot een teken van adel г want' ’

dus ziet men ook Uliíïesafgebeelr. Ilnde-v`

ren verzonnen hem bedekt met eenen man- `

tel. En :enigen van hun zeggen d'at ditge

fchiedde om de betamelykheit, dewyl hy

knel van hoof: was, eenigen ook om de

zwakke geñeîteniffe des hoofts, Anderen'

weder zeggen dat hy zich dus dekte uit

inzicht dat de verblyfplaets der redclyke

ziele wel gedekt en bewaart behoort te

zyn. Men vint ’er ook, die het nemen

voor een teken van zyn reisgezîntheit: en

eenigen , die hier mede de donkerheit zy

ner fchriften willen betekent hebben. Ein

delylc zyn ’er ook die willen dat ditdexel

ons vermaent dat men zelf ten tyde un

gezontheit voor de dingen . die befchadigen

kunnen, zich moet wachten. Hoewel

ecnigen {laende houden, dat hy, in het

beoeHenen zyns шара. den mantcli dien

hy droeg, om alle belemmering voor te

komen, gewoon was op zyn hoof: te

Ímytcn. l

lV. Omtrent zyn fchriften is veel ge

fchil, zo dat men in zoo groot een ver

fcheidenhcit van gevoelens niet licht iets

4 î ze*



Hetv GESLACHT en LEVEN

zekers deswegen kan melden, in’t byzon

der ook om vele redenen, die de наяд

heit des oordeels benerelen : gelyk voor

eerüde bynaem. Ten rweeden dat het

kenteeken des fchryfûylste behouden ís.

Ten derden dat een en zelve nu een ßerke ‚

dan een flappe manierel van fchryven ge

bruikt naer mate zyner jaaren. ‘T ont

breekt ook niet aen andere redenen , als

men die noemen wilde. Dit gaet vail: dat

hy geen wezen van gelt had, en zuiver

` van zeden was. en volhardende in liefdeA

tot Grie'kenlant. Weshalven hyzynlants

luiden ook met de uiterlre naerûigheitge

nezen heeft, en hunne fteden van pellbe

vrydt, gelyk wy boven vermaent hebben.

Waar uit hem ook deftige waerdigheden.

nietallcenby die van Cos. rnaer ook by.

de Argìven en шьет; zyn te beurr ge

vallen.. Hyliet twee Zoonen na. Thee.

falus en Draco, degli een groot getal van

leerlingen. Maer onder die worden zyne

zoonen voor de beroemíìen gehouden.

Brieven weer wn ¿ier-boven gewagb

ir gemaakt.  '

ARTAXERXES DE скоотн, коышс

1 .lí-_. DEP` коышсвы ‚

Aen

HlSTA'NES ZYNEN STEDEHOUDER AEN

DEN HELLESPONT.

DE roem der Geneeskunů van Hirpo

cunas ‚ den Arts van Cos, die zyn ge

flag:



«van ~HI~P Р OCRATES

’fragt afleid van.,Esk.ulapius, isookmy tet

ooren gekomen. Weshalven m n’ wil is

-ldat` gy bern zoo veel gouts gee t. als-hy

begeert. voorts alles overvloedig, wat hy

'noodigh mogt hebben, en zend bern m

toe ‚ die hem gelyk'zal Rellen met de Groo

ten van Рея-Ее. Zoo 'er ook ergens nogh
een bequaem man mogt zynl in Europe»

zoo zie hem te bewillígen tot genegen

heit voor myn Koningklyk huis, zonder

gele te ontzien. Want mannen uitßeken- к

de in racd- en wysheit vint menniet over

al by den wegh. Vaer wel. ’J

HISTANES LANTVOOGT AEN DEN

-HELLESPONT .

ACB .

ARTAXERXES,KONING DER KONINGEN,

'ZYNEN GROOTEN HEERE

' 'REAL  Vi)

DEN brief,.dien gy my bevolen hebt

te zenden aen Hippocrates van Cos, die

zyn gellagt rekent van Eskulapius. heb ik

afgevaerdigt. Maer hy heeft my antwoort

>in gefchriftgezonden, en het bevolen naar

` uw Hof te zenden. Waerom ik den brief

drager en bodedes zelven , genoemt Gym;1

nasbes Deutychcs u toefchik. Vaarwel.

APHOj



Het GESLACHT en LEVEN

HISTANES LANTVOOGT AEN DEN

HELLESPONT

:en HIPPOCRATES gefproten uit den Stam de:

ASCLEPIADEN.

DE groote Koning Artaxerxes heeft u

4van doen, en heeft aen ons zyne Ampte~

.naers gezonden met laft van u te geven

zilver. gout, en verdere nootlykheden,

die gy zout mogen begeren , en u aan hem

ze zenden. Want by zaln metide кух

grootcn "спал-ел. Kom derhalve fpoedigh

over. Vaer'wel.V t ‚. _

DE AÃTS HlPPOCRATES

l ‚ Ат ‚

HISTANES LANTVOOGT AEN DEN

t дннъьвзвоыъ -

OP den brief, dien-gy my inn wegen

den Koning . gezonden hebt, dient tot nnt

woort, vdat gy hem fpoedigh -uit mynen

name fcbryft : dat wy geen gebrek heb

ben noglx van eten en drinken, noch van

kleederen, noch vanhuizing, en wat ver

'der tot het leven dienûigh is. Dat my

wyders nietvry (tact fehatten aan te ne~

van de Períìanen: nog ßarbaerfche mem

fehen van ziekten te bcvryden ‚ daer ze

vyanden zyn der Grieken. Vacr wel.

API-IO
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H‘IPPOCRATES’."

EERSTE дгвннынс'д l

Er моем; kon, de‘ kom“.

lang , de gelegenheit fnel ,

._ deonderneming gevaarlyk ;

  

г ‘ï‘v‘hï‘ì en het oordeel m’oèílyk.

Een Мету» nu moet nie; alleen zyîn

befi doenom te betrggtenmet, geen, Yon

' trent den zieken gedaan moet W‘oräen,

maar ook de zieke zelf: de отдан-

_ders moeten dat betrachten, en alle

uiterlyke dingen dacr паек gefchikt
worden. Ä ‘ l Í

. u

2. In d‘ontr‘oen'ngen des buik'sf, en

‘ А ' f ' bra



z Kortbondzge Spreuken _

brakingen die uit zich yzelve voorko

men, purgeert men dat gene, fw'elk

gezuivert moet worden, zal het tot

voordeel'ílrekken , en gemakkelyk

geleden Worden. Anders zal het qua

lyk beílaan. _Van gel'yken d’aderlating ,

zo zy behoorlyker Wys in’t vve'rk ge

íleltwort, zoo- ofchjed het metvoor

deel der zieken, ic ze gemakkelyk ver

dragen zal; of {пеня/спай: integen- ’

deel.,"íneen `grócàter ’quaad. « Men

moet dan aanzien het land, de tyden ,

ouderdom, ïen ziekten55in терке ge

voeglyk is geneesmiddelen in ’t Werk

te Rellen ofniet. '

дАрЬ. r. 2.5. I7. Axr. 14. 1v. 2..

‚ al. vu. '2.3. '

_ :3.“De' volle gellalterliílen in arbeit

Ífanïe 'lillderńîot ¿f'err"llloög'flen .top ge

‘ К1отше’ц'‚*1уцае'‚”{2уц fgevaarlyk,

Матеря ¿zy ' op ma; >einde komen.

2y konnenin англ/гада: 'niet' blyven

` nog ruilen.' ‘Wyl'zydan niet'rutlen ,

noch 'verderr kunnen"verbetert won I

' den, is ’er'nîet dven'g dan dat' тую:

erger vervallen : daarom {успения

deze volheit zonder u_ítllel reminde

„ у ren, ‘op~ даме: ‘lighaam op’nieuvvs

weder

 



van-HIPPoCRnT-ns; .1.. две]. а;

.wedergevocd worde. Men moet ook

deze loozing nietA :en uiterûen doen',

’t welkgevaarlykis. gy zult denaart

des perfoons aanzienßviennien aderla- '

ten zal , en hem niet meer te laílleggen

dan hy verdragen kan» _ngìgelyk

de bloedlatingen tot ор het`uiteríle

«zeer fchadelyk'zyn,.zoo zyny de v_oe

_ dingen , » die op het Àuiterfte . zyn,»zeer

gevaarlyk. _ .

Afb. п. zz. 51.

v 4. ,Derdunne-.en fchrale llevenswet

.is in .langdurige ziek-tenaltyd gevaar

А lyk, als ook ín haaíìige ziekten daar

’t geen pas geeft. Van gelykenis de
fchrale levenswet Ytot het uiterfige toe ,

. alzoo fchadelyk,¿alsl delvenadingen

tot het uiterñe. ' 'д„ - ‚

‚шок. 1. 3. 5'. 11.51. ï_v1. 39.`

5'. In dunnen Кой gàan de zieken

‚ zi te buiten' : en daarom is diehun

fcäadelyk.A Alle fouten die begaan

worden, gefchieden meer in dunne

fpyze te geven , dan indie Watvoed

zaamer zyn. Hieròm ís ’t zelfs den

l, gezonden fchadelyk , еемеег'дпппе ‚

gezette en naukçuríge levenfwyzefte

А z ` ge’
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gebruiken ; want zy konnen dequads

minder verdragen. Daarom is »een

dunne en naukeuríge levenswys ge

vaarlyker, dan een die wat voedza

mer is. ‚ f

Apk. 1. 4.

6. In de uiterfìezíekten moet men

met opmerkm de uiterfie geneesmid

delen aanwen en.

7. Alwaar dan een ziekte zeer haa

{Hg ’iS‘, daar ‘heeft’ men‘ te'ríìonö de
uiterfie moeilykheden , »en dan moet

men ook de uíterfle dunne lfpys e-~

’bruiken : maar als die niet zeer haal ig

is, ‚en men ‘voedzamer fpyze mag‘h

geven, vmoet men zoo veel van de

dunne fpys afwykcn, als de ziekte

mindert van haar uíterfie.

Apk. 1v. xo.

_
/

" 8. De ’LÎthC op het hoogfi’e eko

‘ men zynde, moet men de aller unï’ce

fpys gebruiken. ’

Apk. п. 29.

9. Men moet ook agtgeven орден

. krankenpfhy aanden voorgezeíde Кой

ве—

  

~"
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'van HiPPocRATEs. r. аде]. g“

noeg zal hebben, om het-tot het`

Еде бег ziekte иное harden;of hy

niet' eerbezwyken mogt, en of de

Кой niet Tre Weinig ту, of de“ ziekte

mogt-verminderen en ter- neêr gezet

worden.; ‘ -

10. Díe‘dan‘digt aan ’t hoogfie van’

hun 'ziekten ’zyn , moet men ‚tèríìont

fchraaltj es voeden ': maanhen, die daar

nog nawagrenhebben, moctmen tot

diefntyden wat vroeger ’t voedfel on-‘

trekken. .Te voren moet men wat

meerder voedfelgeven , op dat de

ziekehet uitharden mag.

‚ ’ и ‚ In‘ dcvexheflingcn moet men de’

Груз ontrekken. Want dan te geven

` is- zeer fchadelyk. Desgelyks Wan

neer deziekten gaande en komende

zyn, (dat is, die op zekere fionden

zich verhefl'cn) moet men in de ver

hefñn ede fpyze ontrekken.

‚Ир . 1. 19; '

12“ De‚‚vcrheflìn‘gen en de geůelteÃ

niffen 'Lullen- u de ziekten toonen ,.

als ook de jaargetyden, en de toene

.mingenfdenziekten met hare verhef

‚‚ _ ‚ А 3 fende

s

"Tia
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fende wederkomlìen met elkander

vergeleken, ’t-.zyldatze dagelyx , om»

den a»1zder;e1ndag;,y of-na .verloop van

larlgerzytt` zîoh verheffen. Zulxшунта

uooltdetekenen die alreeds indie ziek»

te verfehynen , gelyk Wanneer de ñui

men in het Zydewee terñond in ’tbe

gin te voorfch'yn komen, is de ziekte

kort, maar in tegendeel Wanneerdie

later komen, duurt de ziekte lang. .

Depis , . afgang en zweeten д wanneer

die zig vertoonen , zyn de ziektenligt

-of moeielyk , kort of.lang te ramen.

.4p/’11.~ xv. 7x. v. 15'.

13. Oude luiden kunnen wel tegen
hety Velten. ; daarna kdie genen ‚ rdie

tuífehenbe-iden >dien ouderdom-zyn ;

jongelingen mogen .daar niet wel te

gen ‚ en'alderminlì dekinderen ;v001‘- _

антенну}: die ene, welke van een

levendigenìzgeel zyn. "

. .. .J. . .‘ . .‚ ‚ - `

14. Het geen ín zyn kgroejerris,

heeft veel ingeboren warmte; en by

.gevolg veel vuedfel' noodig, of an

ders word hetlighaam vermagert. De

oude luí'd'euahebben „Weinig warmte;

hebben zy, zoo veelifvoedfel

. . » г; .. nie t

1

i
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Метит noodçn,I want ,tax/acl zou

hun Warmté uitblùflën. Hîeŕom'heb,

ben de oude luiden zglke Битве

koortfen niet; Wánŕhùn l'îghaaìn is

Коши van aart.

Aprn. 7.

ry. De buìkén zyn ’$`Wínçegs,enìn,
den lcntetyd natuurlylgqr'yyys aller-a

warmíì, en het Ларец 'is dan aller- ‹

langü.. Indien tyd» сшитое:menook

шеей Груъйдещ. want zydie шеегдед

ìngeboore Warmte hebben g д ~moeten..

overvloedigçngefpyíìwogden: чист;

blykclyk genoeg is` inrdçfgrßîden desf

ouderdoms en de Ilerlig:x gooe'ifendè

lieden; ` ‘

._ Agb. x. x8. ‚

16. _Vochtïgc kofl is in alle kookt-1

Идеи Боек; иоогпатеппук in de Мин

deren ,_ enandcren die zoodanîgefpys`

gewoon .7411€ - Í '

17. Men moet ook agt geven opv

die genen, Welke eens, oftwee maal

daags, meer of minder, ofmct ge-f

dçcltcn gewoon zyn te eten. Want

de gewoonte, tyd , татар ,l .en

А 4 .› i .Y . 01.1~



s‘ - _ питающим ‚‘

ouderdomÄ moet’ wat_ toegegeven

Worden.‘ ‘ ‘ ‘

„тат за: .

18. In den zomer en herffi Verdra‘

gen zy de fpyzen míníl : maarí’n den

Winter ligtíl , len zoo vervolgens in

de lente." -

Ap‘b. Lig.. y

1 9.In dé ‘L’î‘ekt’en die opgezette tyd‘en‘

zich verheffen , moetmen niets geven,‘

nogte daar toe aanporren , maar van—

het voorgezette zal men voorde Ra

ming aftrekken. ’

‘щ Apk/‚1.11.;

20. Welke geoordeelt worden, en

ten vollen geoordeelt zyn , moet men

niet roeren , nog wat nieuws in ’t werk

Rellen , ‚’t zy met buíkzuíverîngen,

of. eenige andere prikkelende dingen ,

maar men moet die {Ш laten blyven.

Apk. u. 29.

“ 2.1; Welke vo ten uitgedreven‘

moeten worden r ient men te leiden

door Wegen , waar Па 2у meefi hel

len , en daar toe bequaamû zyn. ‚

` "“ Aph.vn.6|. .‚ 2z

‚.__.‚-.——‘—--._-"xm
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_ ‚ ‘2‘2. De gekookte vogten moet men

uitzw'veren , maar niet die rauw zyn,

nogte in ’t begin , ’ten zy die oyervloe- ‘

dig waren :' maar veele zyn niet over
vloed/gg.V

ph. 1;’ 2.: n. 29. 1v. lo. 13.

v’. 29‘ vil. 68.

2 3. De штатам moet men niet'

паек с1е veelheit agten‚maar alsze voort

komen , zooals dat рай ‚ en naer >het

voordeel der kranken is. Alwaar men

ook tot bezwymeling of flauwte moet

uitdryven , dat zal men doen , by aldien

dezíekekragten genoeg heeft.l

Apk. 1. 2 5'.

I4. In baafiigc ziektenz'al men zel-

den , of in haar begin purgeerende

middelengebruiken, en zoo men zulx‘

moet doen , díentalles met omzigtig

heid teA gefchieden.

lip/1.1. n.11. 29. 1v. x'. lo.

V. 29.

_. ц.‚‚1пс116п het geen uitgezuivertï

moet'worden, uitgezuivertwort, is>y

het агенте, en de zieken mogen ’er



то Î‘ штаммами/щ ‚‘.‚‘‚‘

fegçn. Мавг indien he;` tegcncìeel

гаснет; Verdragen ’ zy het‘bczwaer—

lyk. Ã ^ ' ‘

Apk. 1. 2i. 13.v Iv, g.’

TWEE

.__.'.._——___4.......‘

‚1.....H_„,_-„А



шт Инсектициды. „и

TWEEDE AFDEELxNG.

I.

^ \VAnneer in eenige ziekte d'e Haag
laßig is,v is ’t een doodsteeken;

maar in tegendeel als de Паар voor#

decl aanbrengt, is die niet dodelyk. »

Ayla. 1v. 67. '

‚ z. ’t Is goet, wanneer de ílaap de

lichtboofdighcit Щи. . '

3. Alle' flnpcn en waken de maat

te buiten gaande, is qua-at.

Apb. vn. 71. »

4.' Te’ gì'o'ote verzadinge, 0f ie

groote honger, en diergelykedingen

zyn quaad , wyl zy дешевизны:

tuur te buiten gaan.

Apk. n.' zz.. gx.

у. Vermoeitheden ¿die ‘van zelver`

~ Vkomen, zyn voorboden vanziekgen, -

y . fly/a. x. 31. j .

6. Die in eenîg deel des lighaams

А 6 eenige
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eenige pynlykheíd heeft , en depynby

na niet en'gevoelt ,dien is hetverftand

befchadigt.

l 7. De lighamen die van langen tyd

zyn uitgemergek, moet men 1angza v

melyk voeden : maar die van korter

ìyd, raíI'er.

' dlp/mx. x x. 28.

8. 200утапс1 па de ziekte Груз

еЬгПйК‘сПде’, zyn lig'lmam niet ver

ierkt voelt, is‘ het een teken dat

hy meerder Груз nuteîgen moet: maar

zoo ‘zulx ymand Wedervaarr , die geen

fpyze neemt, is ’eruitlegíngvannoo- ‚

den.

4A12/a. п. 22. 31. 1v. 4x. 4;. l

v1. 64. I

" 9.200 ymarlt de Iïghamen Wil pur

geeren,_moet hy die ligtvloeijende

maken. ' - ' ‚ ì `
_x. _ 4R11.,1v..113. уц. 7o. ,. _. Il

""10."Hoe meer man_'oniúïvere из: _ Ч

hamen voed, hoe fch'adelyker het is.

dph. vn, 65'. 67. `

II.



М

l, ’ ‘

‘ wnHlPPoanTns. п. deel. I;

11. ’t Is ligrer metdrank, dan met

Груз vervult te worden.

Apk. u. 7. 18.

Iz. ’t Geen in de ziekten na dera
ming agter lgelateri»word,dat maaktge

meenlyk eenyernieuwing der ziekte.

A10/a' 1v. „36.

13.Dien de raming overkomt,dien is

de mag; voorde verheffing zeer zwaar :

maar de volgende is gemeenlyk ligter.

' ’14. In deBuikloopen zyn de ver

anderingen der Iuitwerpfelen goet,

l ten zy dezelve tot erger veranderden.

Apk. 1 2.. 1v. 2.x.

1 y. 200 ’er eenige ziekte in de keel

is , of eenige knobbels in ’tlíghaam,

moet men de uitwerpfels bekyken :

want als die galagtig zyn, is het lig

haam met eenen ziek : maar wanneer

die der gezonde gelyk zyn, magmen

’t l‘íghaam veilig voeden. l . ,à _ ~

A h.111.26.‚ j Ё \

16, aar honger is moetmen niet

arbeidînlâ 8 4

. и. 4. . ` '
I) 16 Waar ’



Î4 ~ Kûrïáoudzge‘ó‘preukefi

_ L7. Waar de Груз tegen de" natuur

te veel is ingenomen, daar komt

ziekte. En deze toont haar genezing.

1117/2. u zz, ‚

18. De dingen die pakken en tas

‚voeden, Wort me'h haai‘rig weder

quyr. ’

Apk. п. 7. п.
'I

19. In haaflige ziekten zyn de voor

- zeggingen niet al te veilig, ’r zy ter

dood of ter gezontheit.

20. Die in hun jeugt Weekbuíkíg

z’yn, zyn- in hunnen ouderdom hart

lyvigî‘maar die in hun jeugt hartly—

_vigzyn1l worden in hunnen ouder

dom weekbuikig. "

Afb. 1_1. 53

_ 21., Het ‚drinken van wyn ver

âryft den honger. . ‚

zz. Alle z'iektenuitvcîiìùlïing ont; ‘

flaende ‚ ‚ worden doo; uiuc-ging ge»

nezen. Van‘ getyk-e die van lcgmg

komen ‚ worden door vervullingìher“

‘ - - i си: :

‚„P_dvд,__„

 



van APflïnwocrm'r'xzîs; rr. deel. ц

vfiele : al'zoo- word de tegení‘tellíng

een geneesmiddel.

‘ Afb. п. 8.

23.78cherpe ziekten worden in veer

tien dagen geoordeelt.

Apk; n.' 19.

24 De Vierde d van de zeven is

de Wyzer. De agt e is het begin der

andere Week. _Den elfñen moet men

ook aanmerken ’; want deze is de vier

de van de tweede week: men moet ook

‘den zeventienden waarnemen; want

шумя: de víerdeîs van den veertien

den dag, foo- is de zevendevan den

elfde.

АрЬ.1.;6.72.

f 2.5'. De -derdendaagfe ( quàrt‘m‘e)

koortfen, zyn ín den zomer kort :maar

“alle die zig in den herfl‘t vertoonen,

‚ zyn lang, voornamentlyk als zy om.

trent den Winter komen.

dph. ш. 9. 21.

26. ’t Is beter dat een krampop een

'koorts volgt , dan een koorts op een

kramp. /lp/J. 1v. 57. v. 5. 70- _
27.Y Die
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27. De din en die niet naar de reden

verligtingen ybrengen , moetmcn

niet te veel betrouwen ‚‚ nog men heeft

niet te vreezen dat die buiten reden ge-`

fchìeden' штук uitvallen. Want v_ee- -

le, der zelve zyn' onfìandvaůíg , en

niet gewoon lang te blyvsen ofte duu

ren

.M_-:A¿___

' 4911. и. 2.8.3 к.„ш.18.`31. ш.

13. ‘ А .

28.4 Redelyk шаг Akoortzem ‚ dié

he: lighaamin zyn y(tand Ingen blyyen,
en nie; afnemenlgßf meerder,dan re- 

delyk is doen vervallen, zyn~ quand; -

dat bednid langdurige ziekte,_ einA dit

zwakheid.

Äfb» 11- suv-.3n

z9.-.Indîen БУЙ! ’; begin ~der ziek-V

ten „Y iets begeert te roeren , doe шут:

Want, het is beter, als zy op hethoog?

ûezyn, (til te üaan.

Aph.1.8. 2941.14,

- 30. In de begînî'eleîl'èn eîndèn der \

aiektenisallesßp zyn zwakfìmaarhe

yichñ, wanneer die op hethoo'gûe zyn.

Apb. п. 29. '

31. на



vanHrnoanu-ns. п. deel. x7

- 31. Na 'een ziekte wel te eeten’

en .geen beterfchap te voelen , is

quaad. . _‚

’ Apb‚n.8.z_r‚. _ l; _

„к
„в

~

32. Die qualyk веде]: zyn, enín

’t begin niet Wel сцен, daar by niet

vorderen „in krachten, krygenl opI

‚ het eind een Walgingvanfpyze: maar:

die in ’t begingeenetens luft-hebben,

maar daar па luft krygen, worden

geneun'», ’ ’ ’ ‘

Apl’.vn.6‚

33. In alle ziekten by zyn zinnen

te zyn, enzig ‚wekte dra en omtrent

die dingen welke voor omen ‚ is

goet : maar het tegendeel `is zeer quaad.

34. Ziekten welkemet de natuur,

ouderdom, geñeltenís des lighaams,

enA tyd over een komen, zyn zoo ge-`

vaarlyk niet, als wanneer die zynin

lighaxnen daar zulx in tegendeel is.

lip/mm. x. 8.

35'. In alle ziekten is beeter'dat de

navel en_ onderbuik dikte hebben,
dan datze dun en uìtgetee‘n’zyn,v



1—8 7 Когйшёгдьб‘ртшп’ . —

Want dat‘is‘ quaad : 60k ishetdan-ge

vaadyk динамизм;door dnnûoek’

gank m ’t Werk te fîellen.A _  „1 п

dph. 11.2.8. V. 95‘. 6.1; ’

363 Die—gezonde пенатах- hebben,

Bezwyke'n‘ Haamg ’dodr‘hetpurgc’eren ‘,'

als‘ ook‘díe’gene- Welke‘quadefpysge—î ‚

brúilŕeń: . - 'ai Y frz' _'

j" АрЬнцтТы ‘шд’чбь' " а -
115.’.y (мы . {_i/l Í .ff 

37. Die те15ейе1ае113ЬашепЬеЬ—

ben , 'Lyn moeielyk te purgeerçn.

I.) Äpbm. 36.1v.5,;6.

r”‘;‘ \“

ÎÄ‘38“. “вру-этими. --с11е-шаг Певиц

ïÉ—‘,‚ называвшими men liever»

штат;— dànÀíe-beter- enonaange

name: is. ‚

‘ 9. опавшим zyn rneeih:r_1c_1ee1l

{шпаги— met ziekten’bcìaden dan 10n-Y

gë Ушам-‚Мщение langduriigeaiektenf

zoo b‘eflcrven 'Lc“’t”gemeenlyk—. ’

1‘11>l:.n.4c’ß.v.7,y î

’ до. Heeshéedên en vèrkoutheit wpr

den niet wel in oude luiden tot гурт;

èbïa ."" „ 2

41.Ше1-1

 



. ‚ ‚ы.ì

wonPPoonATnsrlLa'nl. 1,21

41. Die dikwylsv en zeer heftig’

zondergroote oorzaakv_an zich zelven e

vallen, Ценен опуещеш„‚- -

42. Ееплтеег zware Beroertheit te

nezen is onmogelyk : en eenjlap-V

pe nierligfel'yk. .

. 43.1 Die verworgffzyn , en ontbon

deny worden ‚ nogsans» niet, gefìorven4`

zynde.; _konmmnnietl тему: по: 'I-I'Chv

ais men fchuìxnопишет hunmontver

neemt. 4 _

Apb.1x.4b

~ Í.Dik1yvíge menfeken _ Gerven.- .

Шатен, dan magere; , ’ . ‚д

‘v“46’ 1:... " v .. .‚

45'. De kinderen aan dei vallende

ziekte onderworpen, wordenbefì~ ge

nezen'. doorV verandenînge van ouder-,

dom., land., of’ levens manier.

’ *Ар17.ш.28.‚ v:.7". ‘

v'4.6; TWeederIei-pynen op verfcheî

depiaatfen te gelyk ontfìaande, zo

_zal de hcftlgůe ‘ie-ilapůe, праотец.

` 47I
‹ 11+.
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47. * Опа-ст het. opkomen van‘

etter туп de pynenen koortfen hefti-ŕ

ger , dan wanneer die' gemaakt; is. I . ‚

э48. Iri'älle bewegingen‘ïäls ¿le lig

namen vermoeit worden , zullenze"

door rulìen tot genezing komen..

 dfb п. zz. ‚

"‘49. ’Zwa’kke‘e‘n oude luiden #diege-A

Woon zyn te-W'orken , zullen daar be-'a

те; tegen kón’nenì‘dan’die het‚on e-:

Woon-zyn, al Waren hetjongeîlu' en.

die неги. zyn. - ‚

Ifo. Dinêen ydîe- men langen tyd gef

wo'onîs, топику erger zyn, .val

len minder moeielykf,l dan ongewoo-.i

ne J. daarom moet men`zomwyl tot

het ongewoone overgaan.

“-"Apb'.t=’17".”= =- - - ‘

’ fr. Het veel en» haaflig uitlegen',

vervullen ,"1 verwarmen , verkouden ,

of het lîghaam op-eenige andere wyze;

bewegen , is geva‘ar’lyk ‘‚ want alwat

teveel is , Word vyand der natuur :

maar ’t geen allengskens gefchîed‘,‘ is

veilig; of anders wanneer ymant van

’teen tot het andenovergaat. ..

` {lp/mw. x4. v. I6. 17.18.1022.
n

“r 23._24-.vx. 2.7.39. 52.
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52. Wanneer men alles volgens с1е

эгеёсп _doet . en het antans nietwaar de

reden uitvalt, zal men niet overfìap

pen rot wat anders .‚ maar blyven in

’t geen men van den beginnelheeft goed

edagt.> ‚ - °. ~. э»'g 142134114.ш.`9.'ъ'_;_ ДЖ!

5 .Die Weekbúîk" -îy'nin hunfe l t*worâ'den eer bevryd dan die,hartlelìl/Ít(ígg

zyn : maar în- den ouderdom _zylf ‘Ly

daar qualyker aan; тычу iworden

„шеепеп гуд „deQgçn „мятуща

nom. -; „ “т `z
lApi,.n._yznnßó-r‘.f'.,_. , i'

5-4; 'Dat yrnantîañ'g Ván"iìá`t11‘ur‘îs

4in zyn Jonkheit, Паз: дегкйвтвпйау; ~

maar tot hoogejaren komende` ”Всей

' ‘hy ’er ongemak vamenhet'quaâefdml

”феном zyn' ' ‚. l . ”

.'J
  

А

` 'l
.. ‚4 ..‹
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DERDE штаны-нс.

l'.

DE veranderingen der jaargetyden

maken de meeíìeziekten: voor

namentlyk de groote veranderingen

in die tyden, ’t zy van vhitte , warm»

» te, ofandere hoedanigheden.

4911.11.51., ‚ -

“7 z. ’Zommigënaturen deŕ menfchen

zyn naar den zomer „_ en. ,andere naar

den Winter wel of qualyk веден.

3. Zommige ziekten zyn ook tot

Ídees of gene Jaargetyden wel ofqua

A'lyk lgeüelt: van gelyken'zommígele

ven yden hebben genegenheid tot

jaargetyden , landfchappen enievens

manieren.

Apk. vm. x. x.

4. In dej aargetyden, wanneer men

op eenen dag dan eens hitte, en dan

eens koude heeft, zyn ’er herfñziek

' ten'te verwagten. .

5. De

 



  

шт Нгвюсваьшщпщее]. g.;

у. Dequîelçmfíndeny темп: een

vzwaar gehoor , дате: 562435, @Ware

hooftpyn . traagheít en loíîlgheíti` der

leden. Enшипе deover-han'd hebben ,

moet mcn -dieggeLyke in îzìektenwep

wagten. Шаппеса-Ьпдаахвегу!дрожи

dclyk is гейшей, komen@laat-hams-l

ген ‚ quade kelen, hardlyvígheíd,

,moeijlykheît .in f_t_ j титаны] ‚

rillìn en, pyn in de 'Lydeenbpnfh

~ïDe'Le an d’overhand nemende, 'Lyn

мщение -in de дата штамп.

» ‚ . ;.а_ :l ‚ ‘Т’СГЁ . ÍY

. .-6, Als de_,gomer»de~kenpg\gely¿k~is,

«heeft men veel zweet восставал

‚(ставшим f ‘_ ' . .j 1'

. 7. yIrl-droogten швей-шея; hagfìïge

носишь; .en тот jaar то!) и:

meerder gedeelte zoodaniggewceßfig ‚

hoedanige gcûaltenis des jaars het

дышащий;шатун-цветении

.zulke-»ziektemìre уставал. ‚1 {д ' .~

' Ирин-49. \ .

. .I ‚‚ f 11. › ¿l ./ .I эр I...’,:‘/:'_..'

- 8,111 антитезmim@dallewp

.iynbequamen{LondvßfmhomnL heeft

ymen ziekten dicßantvfaíììgì en ligt {е

oordeelcn-zyn : Amaarin1)).1i7lznm'aih

. gc
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ge tyden heeft men onflantvaftîge

ziekten г, en moejelyk te oordeelen._

9. In de bermen zyn de haaflìgfre

ven doodelykfte ziekten allermeeû :

de lente ïs de gezondñe tyd ‚ en geen

-zînsdoodelyk. ~

Io. De пат is den teringagtîge lui

den quaad.

.11. Wat belangt de tyden, wan

neer de winter droog en Noordwin

dig geweeft is., maar de lente re e

.nagtlg en Zuidwin'di , moeten er

in den zomer noot elyk haañíge

koortfen. komen met oogontfle
Íkìrng en rooden loop , voornamen'tlyk

;in vrouwen en mannen die vogtig

.van aart zyn. _ 

d Iz. By aldien de “гите: 2тс1тЁх

î,reenai en i12 ewee ,тёщ- dâ leëttegdroog en {Чёт-спят

vervallen de vrouwen om de minfle

oorzaak in miskramen, Welker tyd

'van baren in de lente was : en ís

’t dat z _baren , krygenzy zwakke en

zieke mderen, welke of гадала

er

-.-4.._-.ь_...-_.________,_...„_.
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пешей _5r of zwak ern'ziekelykblyven

leven ; maarde anderemenfche'n wor;

den dan. met Roodenloop ‚. en drooge

oogqualen geplaagt: dogdie wat our'

_der zyn ‘krygen :neemlrmendiefzinkin~

gingen 5. die iemanthaaî xenrdoot

rengen. ‚д, c.. - „ц! д

A la. v. 45'. y
. г . " _..)3. ..‚.‚:. Ё,’ .l

‚ 13. Маек wanneerdezomerdr

__en Noordelykgeweell is' , en de herf

regenig .en гашиш-‚с kdnlen om»

цеп: denwinter hooftpynen, hoeíl,

‚паевые der keel, .enverkouwrheden

Ate: ontíìaanj. 'Ook .kryg'en zommigen

Teering.  ` '

i4. Doch als de .hei-fil Noordelyk

ŕen zonder regen is, is het goed voor

.die ,vogtíg van aart zyn, ook voor

.vrouwen zeer beqnaam. Anderen k-ry

gen dan drooge oogziekten , haa

îge koortfen , enlangduuri e ver

kouwtheden. Zommigen oo Milt

,zugtiglteid

I. 15'. Als men in .’t gemeen van de

jaargetyden oordeelen zal , zyn de

drooge gezonder enmin dóodelyk dan

de vogtíge. \ В 16
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 16. *In vogtige tyden zynñer e-

meenlyk langduurigekoortfen', buik-à

loopen , vertoningen ,Vallende ziek»

ten ,' Beroerttheden en ’ I_{eelontltekin->

gen i: maar in droo l гудеть onrflagn

zeringen, содома ' gen, аскет}

droppelpis, en roode loop. _ г.

j.- _ . . .\

Х7.Wat aangaat de dagelykfe gelial

¿tenmit den Noordenwind- ontûaan'de ‚

zy fluiten de lichamen,makenze Herk,

bewegelyk ,` Welgekl'euft, >„en beter
hooi-ende. ‹ zyv veroorzaken пашут?

ЬеЕцдЬусеп der oogen , 'en maken е

pyn omtrent-het gniddelrift grooterf,

zoo ’er eenige te vooren .reedsfim

De Zuidelyke maken in tegendeel de

lighamcn los en vogtig, . daar'. by- 'een

zwaar gehoor г, , z.vv'a.'=.rlior>ŕ`dígheit` ,

drayingen in( de : oogen , ,'moeielyke

beweging der lichamen , .en тестю;—

kigheit. l'. 'Ys-vo ‚ "‘ I

Apk. .v. 16.v .- . ‚ rf»

18. Wat aangaat de jaargetyden,

de kinderen, en die in hun eerlle
jarenl daar aan Volgen, 'Lyn in de

lente en ’t beginvan-den'zomer, `heft

in gezonheit : maar in ’t midden

vvan
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г van den zomer, en een gedeelte van

г den herffl, de oude lieden; voorts

het overige van den herfll en .winter

. is beft voor die van middelmatigen

п ouderdom zyn. ‚ _ `

Apk. ш. 23. 31, 1v ‚33. v. ,16,

1.13.` ‘-.‚‚‘‚

L x9 Ten allen tyden komenfer wel

allerlei ziekten , `die in ’t eene lig-Á

haam heviger en kragtiger zyn dan in

г ’t ander.

Afb. ш. 7, 17.

‚20. " In de lente ~komen dolheit',

zwaarmoedî heit , vallende ziekte,`

bloetlozíng, ìeelontßeeking,verkout

heden, heeífe keel', hoeíl, vLafery;

hairworm, witte ruîdìgheid, veele

I zweerendepuiíìen, knobbelenen ße

recyn. ~

411111.11112.. vx. $5'.

21. * Des zomers zyn ’er ook уех—

fcheide vandie gezeide qualen.Ook ge-

geduríge,enbrandendc,en zeer veelan~

derendaagfe en derdcdaagfe koortfen:

braken,buikloop.oogontflekîng, oor

pylr, montzweríngen , уеггоцйпё der

« А z Cha.’>
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fcham'elheid., _en zweetpuiilen, “ l

27.. In den herfß zyn ook veel zo.

merzîekten ; ook derdedaagfe en

dwalende koortfen, dikke milten,

waterzugt., tering, druppelpis , `Груз

loop , bloetloop , heuppyn ,L keel

ontßeking , engborñígheid, darmkrin
>kel, vallende ziekte, dolheid Yen

Zwaarmoedigheid. ` `

Apk.. 111.10, v1.23.yç.

23. Maar des` Winters zydewee,

longontlleking „‚ ílaapkoorts , ver

kouwtheid ,_heefche keel, hoeft ,Aboriì

yn, lendepyn, zydepyn, hooftpyn,

` oofrzwymel ing en Beroertheìd.

Aphomv Ц. v.z4.65. vnf. »

a4. `In` de'Levenfìyden nu komen .

dusdanige ziekten. Dejonge en eeril

geborene "kinderen kryge-n fprouw,

braking , hoell, waken, ,verfehrik

king, navelonrfleking, en narrano-_

ren. » '

zy. En als de tanden voor den dag

komen , knagîng des tandvleefch,

koortfen, {lui-pen en buikloop, voor~

\ па

 



 

'van HrPPochtŕEsmIJeel. 7:9

namentlyk als de hondstandenkomen,

en in kinderendie watdik en hart

›- lyvìäfzyn.- ‚ «l '

п _. Apk. 412.513., чигцсыд

26. * Die nu'Watouderzynhebbel'r

ontlloken amandelen> buitenledíng

des agterhoofts Wervelbeens парш

. nen toe , engboríligheit", lleengroejmg,

i rondewormen ‚- ausmalen» han'

gende wratten-v, gezwellen _der @om

klieren, ;droppelpis_ , knopzweer'en ,_

en meer ~ andere anbbelS _ Voormal

тещу}: de boven.l gezeide. g _

97. Die nog ouder zyn , en tot

manbaarheit beginnen tekomen , heb-\`

ben. ook veele der__voornoemde, en

nog langdurige _koortien Imet пена

bloeding. _ . . -‚ ,_ „ '

. pb. 111,246. _; ï- и

. 2.8.l Veele ziekten der kinderen Wor-.

den geoordeelt in veertig dagen: `an-A

dere in zeven maanden ; andere пне-ь

ven jaren, ot`1y verblyven tothim

rypjarigheít. Maar de qualen , die den

kinderen byblyven, noch fcheiden

ontrentde huwbare jaren, of in de

vrouwen zich onthouden, Wanneer

haar (tondevloed voor den dag komt»

verblyven dikwils . al haa: leven.

f
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. 2.9. In de jongelingen heeft men

bl'oetfpuwingen ~, tering , haallige

koortfen , vallende en meer andere

ziekten, voornamentlyk -z'ulke als b0

vengenoemt zynlń»` 'Y  " v ï

Аудиту; vm. » "

„ 30. Buiten dezen ouderdom Жю

mende , hebben zy engborlh'gh'eit , zy~

dewee, longontllek'ing, Ila'aïnk'oortls,'v

raaskoorts , brandende koorts , gedip

rigen {buikloop,> 'boort , bloedloop,l

fpysloop, fpeenen aan den aars._ ‘

» gr. De oude luiden туп внаем:

Vig moeielyke'adëmhaling , hoefì-«

:nakende druiçing , droppelpìs ,~opge~

Порте pis, ledepyn, graveel , zwyd>

meling, beroertheit , quaatfappigbeit ,

jeuking over ’t ganfche lichaam, Wa

ken ‚. weekbuikîgheit , vogtige oogen

ennenzen, donker gezigt, graauw

oogen ‚. Ahardhoorigheit.

dph. 11.53. 'v_x.’6.`y7. v11s48._

.f ~ ' _ VIER-_

l
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. в . Ё‘) „

VIERDE AFDEELING» j

'.- . d. 1.1.5). ‚ .‚ v :I'J ‚ С, l

I.

_ `Ё zwangereyrouwen zal. mex;

pur eeren‘,yv_van_ner de Hoffe о

vervloe ig is, vande`vierde ‘maand

legde. leverde в: таит; щипнет;

тат .msn meende. тег. св Oude

vrugtèn zeer voorzjgtjg handelen. i

Apk. uz.. r4. v. 29.

"Tijn . .` "-' ' fi .~ ‚ f

.‚ .1f 11.1 ’f риз-встал .mvetï men .zul-1rd

vyiiighedenuitherlyfßgeßf. welke,

wanneer zy van' zelfs voormgamçny,

van nut zoudenzyn. Maar' die op eenI

regenßrydigefwyze opkomen, meer

men .wederhoudcn- . g.' _ - .

Aplm. z. ' ’ .

.,„Ifŕ-.ëw

31. Dryfr de vogten, die Inetpub

gatien moeten afgedreven werden .'

nin-_zoodoet hethnur- ,en _voordeel 2

en ’tiswel te verdragen-5 maar> het

tegendeel i's fchadelyk. ‚ ..

¿fz/2.1. z.~zg.zf._

»i Jb . A 4 4D8S



32. Kortëandz'ge Spreu/(zeri '

4. Des zomers moet men meer naar

boven door braken, _maar _’s- Winters

meer door purgeerenvan Onder afzui

veren.

у. In en voor de hondsdagen valt;
het purgeeren laûig. - 'J _l

Afb. 11.37. п.@ _ ‘_~

' 6. Mageœenlichtbrakendë luiden'

zal men van bovenilzuiveren'font

ziende denwínterß мы ‚ “Юза" L. A. ¿ifi?

‚. .www .

7. Maar die niet wel konnen bra'«

_ ken- ,-en middelmatig in ’t vleefch zyn,

zal men .van onder"v purgee'ren,‘ `vliz-ï

dende den zomer: l д "5- 1 “Ulf

. ‚` 'ï .up „л: “ 151,51.”

ъ &- Die âeTerîngheefr-ç тщетен

niet purgeeren, maer van boven zui-f

Veren. - «  '

Äpb. v. 12.. 14.

9.- Maar zwaarmo'edi'g'ezult gy дерёт
Ъе1ук паагЬепедеп purgeerefrn;`í nitf de

zelve reden het 't'eegendeel in ’tiwerlë

ilellénde. ’ _ _ ‘ "2

Арб. 11.52.. v1.23. Пир.

"с '» - ‘ 10.111
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m 10. In zeer haafiíge ziekten zal men

исп purgeeren , indien de flofaan ’t zwel

‘m‘. len ís , en dat we1,op den zelfden dag:

want-zplx uit te flellen, is quaad.

Afl’. 1:22.24. “1.1.4. ’ ‘
‘

,
‘

\
`

.

11, Die fnydíng in darmen, руп

omtrent de navel en lenden hebben,

endoor het purgercn Aof iets anders

11’ niet geholpen worden vervallen ineen

tj drooge Waterzugt. ~ —

Apk. 1v. 20.73, _

l" ‚ ILL‘îî’idemdíe een Ì‘pYéIoophebben,

й doet men’s wintersmet gevaar braken.

13. Wat aan aat het gebruik ‚van

Nieswqrtel , lui en , die nietlîchgvan

г Ьоуёще шйёгеп‘туп ‚ dien mqet‘men

het lichaam vooráfyogríg такецшё:

oveŕvìoedigcr voedfel en ‚rní’c’i '. ’

Apb. 1 22. n.9. vu.7o.

14.Wanneer íemantNiesworteI ge

arqn‘îm ‚hc‘îfî’‚ 290 шагетестем

king Qpenwmep het Измени, te ‚bewe

‚n ,à Inwin”? flapmsnr‘ìfimmin—

er. Ëulx is ook uit hef` пахан blyk’

’ г ‚ ‘— ‚‘‚ _‚‘1;»baal',
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baar, Want de beweginge beroert de

lighamen.

fly/a. n.51.

ly. Wanneer gy den niefwortel

meer Wilt voortzetten, zoo beweeg Y

het lichaam. Maar als gy de drift des

zelven wilt llremmen, zoo verwek

Назар, еп maak geen verdere bewe

ш .g gApb. v. 2.7.

16. Nieswortel is in gezonde licha

men gevaarlyk;. Want hy verwekt

trekkin Yen.

Ар . n.36. 37. v.1.

y1,7. Die geen koorts en heeft, en eg

fer _onluit tot' eten, maagpyn , don

here z_¿vymelingx'n een bitteren rnond,

geeft'rekens dat hy door braken ino'et

genezen 'worden'. ' ' "

18. Pynen _boven „het middelriñ,

die.' gépîir'geert'« тает worden,

geven'l шишек zdlx vari; ven

' moergedaän- worden* «naar _ ешь

дег’ъунг} тесьмаbilder О? ‘БЁЮЁ‘

vert.’ worden.' 1 :fm: - — f e

mp1». шзбс «А :9. Die

 



_.. .ai над-„Н. .

van Hinocn'lrrî’s. 1in. а'ее]. ’

‚ . 19'. Die onderhet-purgeere-n geel}

Ц donjfl‘krygtg- heefç. nog niet gedaan;

want dat houd niet op, voor en a1 eer

men dorfl gevoelt.

Г“ ‚ 2.o.` Dié geen kdotts heeft 'en nogtan‘s’

щ — fnyìngin denbuík‘, -zware knijen , en

да 1endepyn‘,‘geeft 'een teken dat men van

d onder-»purg'eeren zal; ’ ’

j Ĳ. Zwarte afgang, zwartßloet
gelyk , » van zig zelfs~ komende lmet Òf

zonder‘koorts iS‘zeer erg 2 ‘en hoe de

l' koleuren : der afgangen quaderî-zyn ,~

fl' hoe flímmer’: maar ís ’t’zake,‘ dat

zulks' doorl hetpurgeeren» fchied,»
zoois her b:t‚er;want hoe de oleureny

ä danmeerder zyn, hoe voordeelîger.

‚ ,Afin 1v.. 2.3. ‘ _‘ ’

U

‚ ‘ 22.. Wanneer‚Штатziekte het ook ~

‘ íégdè zwarfegal van boven ofonder af- ‚

gaat", is het-doodelyk.- ’ Ё

23,* Die uit haaflíg’e oflangduul-Y

rige _ziekten-5. OEI-wonden of op бей

andere Wys zee: « afgenomen ‘hebben‘,

en zwarteA gaL el‘yk “zwart bloet»

loozen, {ìerven es anderen daags.>

fé; Лужи/‚21. В 6 1+ D“
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_ 24. De Roodey loop van zwarte gal

`zyn oorfpronk hebbende is doodetyk.

„ Äph‘vu. 2.3. ‘ .

L' J

2.5'. Bloet uit den mond gulpen Of

braken , hoedaníg het zy ‚ iS‘quaad‚

maar het zwarte van onder l‘oozen,

is goed. ‚

Apb. vu. 37.

26. Wanneer in den Roodenloop

iets gelyk fiukjes van vleefch afgaat,

is het doodelyk.

Apk. 1v. 76.

27. Dien in de koortsveel bl'oets,

’t zy van hicr ofvan daar ‚ komt uit te

barflen , die worden weekbuikíg,

” wanneer zy na de ziekte weder be—

ginnen te bekomen. .‚

28. Dïe gala‘gtígen afgang heb

hen", worden daar van bev ryt, Wan

neer daar een doofheid over komt.

In tegendeel die doof zyn', worden

verloíì, door het komenvan een gal‘

1i en ар .. . - ‚
g . Ёж vn. 49.

.«tа—‚—..—‚>‚‚ ‚

.39.
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» 29.-Deköìideriliingen die den lirridu-I
iige'n op den vzefden dag v ‘aankomen ,

worden bezwaarlyk geoordeelt. _ 4 ‚

33. Wanneerde koortfen zieh ver

hetl'en , _op datuur in1_vvelkv de. vorige
geeindigt' is ,y zoofdie sìanderen daags

ор ’t zelve uur Weder komt , Worden

die moeyelyk geoordeelt. '

31. * Die door de koortfen afgemat,

zyn, krygcn gerneenlyk aan de ge

wrïgten en omtrent de kaken verzwe-`

rmgen. _ L* ‘ '

32. * Die na eenige ziekte begint

te bekomen , en ergens p_yn gevoelt,

geeft _bewys dat A’er ergens een ver

zwering groeit. _ _
идя/аг n.l f. 1v.`v7`4.

33. Maar ook zoo voor de ziekte

ergens eenige pyn geweeft is, aldaar

zet zig de ziekte. y ‚. ‚

~’ï 34.J Wanneer de koortfige ,zonder

gezwel 1n de keel te hebben,fehiel'y'-t

l ìverworging krygt',~ dat is doode

‚У -` .

Afb. rv. 3;, 35°’



.\'-£Kwůoßiëga ерши: '‚':›

3y. ,* Als in de Корж-гуд; hab fchie~V

Губ: verdi-'aflift` Wóŕt,Y ende zieke паи-

Welyká kanldoorñìkken .‚ » en geen-gef

zwel daanby' is , dat is' doodelyk.

_ Apin- w. 34, yin-:518. »

à' »36; шагеп'ьедшеер îńclel ’k'oortíïf

en be int te Неё]en , ‚ 7.00 Мю:goed ~

р den eŕden ', vyfden , levenden ‚ ne- -

епдеп‚е1&1еп;чеегйепдёпдечспйёп- «
cgien ,een en шпагат, een en dertigf

ßen envieŕ en dertìgüen dag. Wan;

dòordeze zweetìngen worden de ziek--4

t'e'n gebordeelt. VEn is ’t zake дарам arl-_ A

ders uitvallen , betekenen zy eríe-~

Iy-kheid , ,. langduurende- en wederfin-~

ñortende ziekten.

` ‚ Afb. п. 12.. 24. 1v. 61. vm. 4f

37: Koud. zweet metY een háá

ftig'e koorts чтец; is een doodelyk';

teken.` Dog met eenzwakker koorts . ì

yoçn-fpeltI het lang'duurîge ziekte.

8. En in wat Heel des встать

тверди аЮаагдщедщдтаеёе:

¿ich? 11“? ‚т ' fl' 21:11 ab n' Í- ‚и

~.~ 4217: Чъйгд ж ‘  ‚ . .

n ' . ¿i

д A 39. Em

'Ь`—*—\._`А

_„mw„w-‚..„



‘vaan’mc’RATËàmír.’ die]. 39;.

39. En in wat deel haie of koude

is , daar is de ziekte. ’ "

40. Wanneer ook‘ín ’t ganfche

lichaam Veranderingen komen, ge

lyk wanneer Het lichaam nu eens

kouwt, dan eens heet wort, of d`e

cene kleur op d’a‘ndere volgt , bete

kent dat langduurige ziekte.

' Apb. vn. 60.

41. Even na den flaap veel zweets

vo‘gende, zonder `eenige merkelyke

oorzaak, dat betekent dat het lic

haam veelfpyze gebrúikt : maar ín

dien iemant die geen voedfel neemt

zulx wedervaart , beduid het dat ’eg

leegîng moet gefchieden.  . ‘î‘

Apk. u. 8; v. 45.31“. 61.

42.. 'In' veéI’z‘w‘eetèn, ’tzykoudof

Warm, beduít het koude zweet roo*

ter' ziekte ,en het warme klein er.

Ajib. vu. 61'. -

« 43. Koortfen агента af’cn вы;
en 'Lig op denr derden' dàg‘vèr'hefl‘én;

zyn meer geva‘ar onderworpen. Maar

is ’r dat zy afgaan ’t zy op wat шуте

. ‚ виз
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23415 gefchied ,K betekent het dat die

zond er gevaar zyn.y

Apk. vn. 62..

-a "f Die lange koortfen hebben ,

krygen «knobbels aan de gewrigten

of py

.ha

n.

pla. vu. 63. 64.

45'. Die knobbels aan de ge

wrigten ofpynen na langdurige koort

fen krygen, diegebruiken re veel fpyze.

‚ Aja/1. vn. 64. .

46. Wanneer een grilling in een

niet rafgaande koorts , dennu Iver

zyvakten ziekendikwyls overvalt, is

het doodelyk. »

Agb. 1v. д, _n

.. 47. De uitragehelingen in niet af’

`аапде koorrfen, lootverwig , bloe

äigtftinkende ofvgallig zynde, zyn

alle quaad. Even gaatA lhet Y ook

met den afgang en de pis: Want zoo

¿Gardiekegemnier шиной? We.“ r

(гнева hPlP bzbrfnßtf. isf: швед; и:

‘.41’Í,1f„1~,2.íf.!.lie 69.~. ~ .i » ...a
и .

l

« «43,15
.‹

+`_____д

-b-f.
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шт Нярюявмты. Imi, dan@

48. Koortfen _die niet afgaan, '

Wanneer de ._uiterlyke deden-zeer:x

kouwt zyn, maar de inperlyke.,_van

hitte als branden met grooten erûï

ТУП доедешц L' ‘ nu. Ч ‚мг '

râpé-vul» 2.6,»qu лунн'зд-г:

49. In een niet'aŕ'gaande koorts,warxè¿.

neer de lip , winkbrauw, oog ofneus

vermeifwomïfr шт; се diemen

Zien..Ofrhooren,vkçelichhwmás.

verzwakt zynde , wa`t hiervan geg

fchieden- magг de doodlis _; .

2 „421“ Vail 7'73". ' _ . _-; :im:

‚ '40-..1Wanngerìn. 'een nietafgëëßdë

‘ koorts moeielj'ke adqngl komtmkg(
hoofdigheid , datr is doodelyk.- l

"37 ' 7 .. 1:-°:Ч; '- ’

„ъ внеш: Y um* ткацкий ;
Wanneer die met deA сете оогфеЦдЪ

gen niet en eindigen, Ъыеёецсц een

langduurige ziekte. “

r' î"

-._. e. н -‘: 'Í~ {Ё ,nw

. yz. Dat {стать koortgoifançieìe;
zwakheid от eenige oorzaakfebrèîlt,î"

dat is niet ongerymt. Maar dat iemant

zonder oorzaak fchreigis ongerymdet.

Apb. vm. z. д; ;_‚ „д. ' '

we.. :n: 1m"

’- 53



fa.. мэчшпшугргшгъ А” '-I'

t 113; _.Dień in giò 'onft-fen líl'ym' om

dv:_t:ami‘_e1;l gróelt., ат krygen-hevî4

ЁСЕЁФОГГГЕН- J.' ï.. n! ‘L l. ц.‚,

„дни и“? cid: шт: тянут f f: -A щ

f4. Die 1an сит доцентом?

› met weinig pf eìińgáîn-‘dè branden

de koortfenhebbenv, zyn niet zeer

шпагу nx. " j .‚ д `

id.; LUL.' . ‚„ TÍ?. . (а? ,Q . '4.4 '~. Í

süßzvxomßńmштатам:

типечвщзьаашшмееецащы
uji’ 6312415 y. 'JLlI'fb ÍÍ)A»'I’I"§S"‘L Í '

56. Именам» ест ikoòŕfiïkge'ri- ,ï

zonder vermindering',Iván»l koorts is1

u_aad. Waptdeзавышен: цех-Лапшу

Ã1;‘Befeùëńrrëyënmdigewogcx :—

чагдатдшаг '~1‘~ ‘fj

.11"(iolvoo'q z: 33.4 р :.unâ

l Als "er .Op cen-kramp@ тень“

ЁиШтд‘)“ e'exî»koorts kòmt,1

’ метамерии: г- - ^

14“ ‘ Иудин. 26. ст. $.17'. zo;

.‚‚.„: LS

  

3-8; тандемеkçorcs word рта“

гав-док?!“венгквтенаеазгшшэ— “1

' .nu

«4319: Eén» тиши-е: навешат

koorts, eindigt (сплющен- met 4e' l

zgvende штаты бы D1e

1:1“

 



‘vanleroéìxàrìsïůnfdnkif) t

60. Die in' de koortfen doofvìbil:

den, als vhun het bloednit de neus

loopt,ofals zyonrroeringen {идеи bulk

krygen , Wordengenézen. ` `

A12/2. 1v._2.8¢. . __ n; _ г

61. Wanneer de ' Írtio'rïtsV

koortfigen niet op "ongel ke Vda en
verlaat, is zy gewoon er te VOf

тешь!“ „а... .i » в ' _ Й ЁЖ

- вышей-девается чао: еще;

vendendag een cgeelzugt krygt, datis

quaad, (tenzy, (eenbuìklopp Yan

'1.' ее 1 А. î

7 L“"`.Üi`e"'iiïdë`~ö""eiild§`r „Ii

imêìnfkryrëffziie @Émile
mindering v_ankoorts.' {д '_ ŕ

64. ’t Is een goedtekendatopâen

zevenden,negen en,e1f`denc_pfveertien-7 .

den' dag der koorts ,een geelzugt komtz'v
ten zy de regrer zyde'buŕk i_hard _zy'f

anders is"t quaad. - ‘ ‘ _

Afb. vr. 42..

65'. In koortfen omtrent de maag

groote hitte of maagpynte hebben , 'is

quaad. 66. In



g. Кандидат: ‚Spreuken.

à. 66. ‘,Ipìfcherpq kportfçn , пекин

genE ien ontŕent de ingewanden heftige

‚VÎS "<.1.“14ás1"\ . i . ‘
U I .I Líxl%\ J); “3:21. Уч“. I' 'i '

67. In koortfeń'îffëŕikîngen ‚of
fchpkkpn да, (161141138 педвузах, ís

U“ :‚ l "v

»CA fífgê'ßg'vì‘MMI/vg ¿r ¿i :LL-_1* ‘.‘"

_ 68 Hortende ademin донося-НЕ;

Ё'Ч“ч4— ритм щик—
"\

„ЩЗ‘ y" ,x '‚ .

" Koortíigefnmetdíkk'e' ,_ Ноша—г

ten e en weínîgè‘ pk, zóó' die/daar

ne “чтет?! dis гематомы

kry vvqûì‘ìòËË l
ge afe'rt';"we e'.A eïmfiníbeggpr

of kort daar na' ,l èch- zet'zerhèbben.

г ‘D’ó’crï агаве kòorîììëĳòq—

beïeÏ‘PÌSÎÎthbCu , gelyk {Пел/агу

‘ягйьееаегъ. ’ ‘iëîe'hebbcn hûûêìpyn.
teg'eríîŕvöbr'díg' ,' "of zy heBben. d1; te

wagten. ‘ ' "'‚ ‚

‚‚ 7l.. Bywelkc het oordeel pp den

‘ÊvendéĲ-‚Ëaalwflìt" hebben 2“ hun

ц: J!)

àìèke’pgògâ‘eh’ĳĳequ ‘

.' Watef ‘

 



тяп H1PPocliAïâsïŕxńï'Ègel.

Ь- Water dp den vierdeń,'âag'çèr1*yó§d¢_

g: ' Wolk , 'en meer тете tekenen naam#v

vereifch. ì „ д « „я

АрЬ.112.-=‹. „

.f « 77..''ÍDóorÍìÉhyhgehtf"bíïïvkŕîgugìítçr

s te 14milkeìi , "fís`-Iq{uaàd.fj’|s

meëft in nazènde -odŕtiën'w'fa'arfgei

пошедшим, . .i ..';. ъ

— 73; Wanneer'íéìńàńdŕqìmñeiëñde

opgemmñrheidfheef: eńdër ‘de вы;

te ribben, cn een lende'pyrŕ" daarop*

vol t, ,Wort hçm _de buik шеек удел

'Ly aar »Wìndèn »vo'Q'ŕ `de1`1'cla`g komen

of overvloedige pis. 'Dit ìynugèzegt'

vande koortfen. ` l ~

 v- .T .f ' :-:‚‚- '..v . . .\j

’ '74. Die een etterzwé'l f aan аё

gewrigten te wagten hebben , тают"

bevryt .door het ,Water en veel

dikke'en Witte pis: -ho'edaníge zom-A 

migcu 4in de koortfen lmet v'brmoelítï>

held o denvíverden dag beginneri teloï-f

zen. aar vbfy aldien hùn hètïbïoétïuïp

de neuze ontfpríngt , is de fz'iéktkíbîrr->

nen korten _tydt geeirxdígt.A

75'. * Zoo



Ãíî. '.fïvffêonëìgèspmkw _

 
 

t§75', _ *Zooymand bloet of etter Wav

tert, betekent h_et verzwermg in де

nieren of blaas.

Afb. 1v. 78. 81.

76. Dikke pis met kleeneûukjes

vleefeh , of_eeni e lighaarntjes als hai»~

ведшая-дед van enierenuitgedreven,

dfb. 1v. 2.6. ` ‚ _

. 77- .Die met стайке Piswríge

zemelîätieheid wateren , hebben een

fchorf çbluâb' Ё  2 .

I 781 ’Die vanzelfbloet piffen, be

tekenen een _adgrbarßing in de nieren.

" APL. 1v. yf. ‘~ . _ .

79. In Welker pis eenig zandig aan

zeçlel iS, _ _’e hebben Vverfleernng 1n

де blaas. I .

So. Als iemant bloet of eenige

klontering pill , of droppelwys wa

tert , en de pyn tot het onderfìe des

Buiks en aarsnaad is , zoo 1ydende

deelen omtrent de blaas.

«4p/2.111. 16. 2.2. 31. v11.39

81. Wan
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C

`

штШвгсзчрхтвёпшёегг- т

81. Wanneer ieiìland bloet , etter
t en fchobben met eçnigen. Нац]; komt

te wateren `,` beduif het~ een тенте

_ring in _de blaas. .

dph. 1v. 7;. °5

;.82:*А1$’с;ша;ритмам
,belga та ‚в eni'vewwegrt, ép door»

breekt, word тщетен. @à

Afb. vn. 57. ì
‘v ›.‹_‚‚‚

` lк,.‚ ‘ . ‚ь

8.3.~ ’s Nagts veel .tewaterén Веди?!

Wemlg afga g. v .

«- ."‘ г .›

l
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i: i“ кишащими“ f

‘41” ‚ -’.”Î“;‘ Ё IKL-f', ‚Y:

Ё? ‚чхгвчЦ-ЭЕЁЙ“'°?чч7

. \
‘ ‘

I'.( l a". ЛИЗА}.

—; f. . i ‚Benin; na ¿1r-gebruik nu

-i ‚ ’TNícswortcLìis dûodfelykfY ;

Apk. ш. zj. ‚‘ _,- ‘ ~

2.. " Trekking lo? een wond, ís

ßoodelyk. ‚‚ _ ‚д ‘ ;‚>_î. "‚ с“ .‚ ‘

.11.. '.:zf zr, ’.’

. * Na veel te bloeden: een trek»

king of hik te krygen, is doodelyk.

dph. vu.'9. _

g. Indien iemand _dronken zynde,

fchielyk (tom wort ‚ ßerft by met

trekkingen, ten zy hy met een koorts

bevan en wierd : ofop dien tyd wan—

neer е dronkenheit over is, weder

fpraak begon te krygcn.

Apk. vn. 7.

6. *.Die van éen rcgtfiyvige trek’

king des lichaams bevangen worden,

fierven binnen vier dagen. Maar in

dien zy die te bovenkomen, worden

zy gezond. 7. Val

 

 



—________

‘van HIPPOCRATESÄV. deel. ’49

7. Die voor hun manlyke jaren aan

vallende ziekten vafl raken‚krygen wel

verandering. Maar die ze krygen alsz'e

al vyfen twintigjaren out zyn , moeten

die gemecnlyk al hun leven lang dra—

gen. . _ .

ш Ápb.11.45'. ‚ ’ ’

8. "‘ Wanneer in het Zydewee de

Fluîmen binnen de veertien dagen niet
van boven vuitgeloft worden , veran

is dert het quaad in een veretteri—ng. и

Apb„v‚15’;:.. `

~ ì

9. DeTeerin komt den 'níenfchen

шеей over van un agtiende tot hun

vyfendertigfiejaar.

llph.1u.29. vnl.7.

ю. Dien van een Keelontfieking

vet-loft zynde , _ het quaad naar de lon

en gaat, die Иен/ел binnen zeven

Ëagen. Maar dien tyd te boven komen

de, worden zy etterborůig.

A12}:— v1. 27.

1 1.Die met een Teringbeladen zyn, 5

wanneer hun fpog op de heete lgolen

fiinkt, en het hair uitvalt, kùnnen

de door niet ontgaan. ' .— `

’ 12.. Wan‘



{о .ï'Xmëondge Бриги/Бел

~ n.. Wanneer by het uitvallen des

hairs,in deTcring een Buikloop komt7

Ценен de zieken.

Apb. v. 14. vu. 78. v1. 16.

13. Die fcliuimagtig bloet uitfpu

wen, dien komt zulk eenuitwerping

uit de Io'ng'.' ’ `

14. In de Tering Buikloop te kr —gen, is деваешь. Y

Apb.v.xz. v1.16. шь78. ‹

1'5'. Die па een Zydeweeтегbor

lûîg geworden zyn, en na dat de et

ter uitgebroken is , veertig dagen daar

na van boven door fluimen gezuivert`

worden, worden bevryd; zoo niet,

vervallen zy in Tering. `

’ - Ярд. v.8. vLUS.

16 De Warme waterbaden dik

wyls te gebruiken brengen deze on

emakken aan': vervrouwde ligha

men, Averílapte zenuwen , dof ver

. = "папа ‚ bleeds uitbarûingen, 'ñsmwtcn ,

‘en-‘daar на dikwyls de dood.

.17. Maar de koude verwekken

' Trek

 



l] 7" ‘n "*‘

ч-а.

 

шт Hrnoan"1-ns.`v. дев]. у;

Trekkinge'nßegtßyvigheid, verzwar

ting, en koortfige rillingen. '

Ápb.v.2.o.

‘ 18. *De koud¢ 'i6 eçn панд van

beenderen, tanden, >'Lermwen ‚ herß
ferien , ruggebeçns merg: maar vde

warmte i's dien-fìig.

19. * Verkoudedeelen moeten ver

. warmt worden , uitgenomen die,

'van Weikékhetïbloed uitbarfì 0f uit

barñen zal.' _"

‚др/Эллу ‘1

> »2.0. *fDekouW is in deopenezwee

'ren bytende ; zy verhàrt de huid ,

maakt een руп mèt~tegenhoudíngvan

verctteringpok zwartighedên ‚ koort

‘íige grillingen,l krampen, en_rcgtíiy

vige trekkingen.

Arby. 17.

2. I. Wanneer in een Regrfìyvigheit

zonder zweer, een jongman die Wel

in’rv1eefchis, in ’t midden van den

2011191- kouwd жмет over het lyf ge

oten word ‚ zoo gaat de warmte na

innen toe: Want de “хатке geneeíï

die ziekte. dph, v. zy.

С 2, 22..*



fz ‘ Karibondige Spreuken

22. * Wanne ettermaken’de’din"

gen , alhoewel niet in alle zweerenv

zyn het grootfle teîken om geruft te

zyn: zy yerzagten de huid, verdun

nen,ílíllendepynï, grillingen, kram

pen, regtûyvigheid .‚ —.’en‘gene‚ezen de

„дышащими‚warmte ‚ is in de

Beenbreuken zeer dienítìg ‚C‘ ypornaf

mentlyk Wanneer de beenen bloot leg

gen, en nog meerder voor die‘ op ’t

hooft verzwerín’gen hebben, met been

breuken. al ’t geene ook dat van kouw

ver fterft , verzweert , ofmet eetenden

douwworm bezet is, ’tzy aan den

aars , fchamelheid,lyfmoeder, ofblaas,

moet de warmte te vriend hebben:

maar de koude in tegendeel is vyan

digh enter dood brengende.

2.3. * Dogh men moet koude din

gen gebruiken; alwaar het bloet uit

barlt of uitbarlten zal : niet wel juill

op die zelve plaats , maar daar nevens

of on'trent daar het uitloopt. En zoo

’er in eenìg deel ontflekingxengroot:

hitte, met roodigheíd of bloetkleu—

righeid zynfvan ‚wegens het bloet,

dat daar verfch ingeloopen is, daar

zahnen koude dingen toe gebruiken. :

want

_M4

 



'van HIPPobRnTEs. mikel. f3

Want veroudert (Lynde Wort het zelve

zwart : ’t is ook dieníìíg- in een on

verfwore Rods „пап in een verzwó

rene fchadelyk; xi.' i ,... „q ;

.АрЬ..\/$19.2т{щл1 . "

„ 24. Koude.dingen als fneeuw , en

ys zyn de borFt vyandig‘ zy makenA

hoefìen, blt'xetéîuit'barůingenz,` en zin-i

Ыпгеиыэ J . 'i ь;

` l .25.*Zyn ’er заменен en pynen аап’

de gewrigten,zonderverzWerínge , als

het voeteuvel en kramp.; 'der zelver

pyn Wort шеей verlígt, vermindert
en чешки/видео: het opgieten van

kouwt water: want een. matige dotL

ñghäd heeft kragtiom depyn te fiil

lcn. l .5.... :A

f 11p/amg. `

„плюша rfv платёж _ А ~

`26. Water dat haaüig .warm word

en haalìig koud is het ligtße.

27. Die s’nagts begerîg zyn te drin

ken;f;dien is het goed ,' wanneer zy

grooten dorít hebbende ’t zelve door'

ilapen. ' '

~r..`«.' .fg C 3 i8. Het



3-4. . KoflbondigrSpreukm.

28. Het rooken van fpeceryen, doet

de Honden voortkomen—Ditzou dik

wyls meer tot andere dingen dienílig

konnenz yn,wanneerdaar geen Бита:—

hoofdigheid van veroorzaakt wierd.

29. De zwangere vrouwen mag

men purgeren van de vierde maand

tot de zevende , indien daarover

vloedige flofl‘c is : maar deiançlere

zoo ligt niet. De jonger en ouder

Vfugten nuimoeten met omzigtígheid

gehandelt werden. ‚

yfípllva. ‚ ' 'rmi' v.

‚ _ Ì'í’ Í l"

‚30; Wanneer eenzwangere'vrouw

met eenige hxaíiige ziekte overvallen'

wordvzalzyfílewen, и! ÌÌĲĲ' Ни. „i

A12/:11.43. . ‚ _ .mi

31. "‘ Het aderlaten in eenzwan

gere ‚vrouw, doet haar misvallenren

des te meer, Wanneer het kind groot

is.  Q

-5f-1 f\‘7' ‘3:’ "‘‚û‘a si( .T3 `

":31.‚Bloet”braken‘ in de vrouwen

Wort opgehouden, wanneer de lion~

den vloeyen. . = ‚

:fi .L .; _" С) 33. Wan‘

 



  

h' .‹

‘van Ншюсцдтвз. так]. гуд

33- Wanneer de HondenМестон

komen , is het goed uit de geuite

bloeden. __ ‚. ‚.

34. Wanneer, een шпация-Буков“?

zwaren buiklûop heeft ‚, is ‚ ‚’er een

miskraam te vreezen. ’ ‚

Ард. v11.2.7. -

. .’ ‚‘ ‚—- „На? .c‘.

33‘" Als_ecn Vrouw met,тщета

gen equeltís, ofmóeyelyk’baaĳ, .en

aan t niezen raakt, dat is gOedt.

Apk v‚49. ‘ ‘\‘ . ,

36. Stonden, diehaarY behoorlyke

koleur nien-en hebben ‚‚ новой: op haar

gamen tyd en genoegzame ‚voelt:

Komen ‚ hcbbcmhet’ búìkzuîveren

van noeden. я.

73. Wanneer de mamm’erl in de

zwangere fchielyk-verkleenen ‚, kry-_.

gen zy een miskraam“ ’ _"!‘ 1 :

Apb.v.5‘3. ‚ ‚. f ‘ д ‘1 ï" l),

n 38 Een bezwangerdc van twee

lingen , zoo de eene borfì verklevent,

zoo miskraamt zy van. een der kinde

ren. En zoo de пустота уегШеепь

C 4 van



f6 ‘Kortáondige Spreuken

van een jongetjcn: maar de linker’

een meisjen.

dph. v. 48. ’ ~»`

’ 39.A Zoo een vrouwmelk heeft zon

der bevrugt te zyn of in de kraam te `

ieggen , die ontbreekt de Rondevloed.

40. Wanneer de vrouwenbloed in

haar borfien vergaderen , dat beduît

dollîgheid. _

41. Zoo gy Wilt weten of een

vrouw bevrugt geworden is, zo geeft ‚

haar als ze te bedde gaat , zonder

eten ede te drinken: enf by aldien

zy pyn in den buik krygt, is zy zwan

ger f: zo niet , is zy onbevrugr. -

’ Apbv 6I. ì ’ f

541..' Wanneer ~de zwangere. een

jongetje dragenâ zyn zy Welgekleurt

in ’t aanzîgt : maar een meisje dra

gende, niet wel gekleurt. . I,

 

. 43. *Wanneer een zwangere vrouw

‚een Roos in de lyfmoeder krygt ,

dit is doodelyk. А

Apk. v. 39;

1..., -ì‘ „ 44. Die



van Hmmxcnn'rns. v. dad. ‚7`

44.‚1)йе tegenpatuurlyk - mager

Qnìgxzullen mis kramen; сему vet-»_

ter geworden _zyn‚_= ‚

4f. Maar die Ìnatíg‘ Ivl'ee'zigzynde

9m demînûe oorzaak op de tweede

of derde maand Ìmîskramen ‚’ die is>

’ de niQedeIkoek met Пут?gefiofbezet ‚

dewyl die da'n om het zwaar gewigt

‘het kindxniet kan dragen, ’t welk by

gevolg moet afgerukt werden.

Api). ш. Iz.

’46’.„Welke tegennatuurlyk onma

tig ver zyn, en niet~ bevrugr worden,

in deze períì het net door zyn vettig

heid den mond der Moeder toe: ook

wordenzy niet zwanger ten zy ze ma.

gerder wierden.

.1,',¿i7. *Indien dat deel der nymoe- '

der verzweert, aan welke zydc zy

aan ’t heupebeen legt , moet men noot

zakelĳk geplukt linnen tot de genezing

gebruiken. _

48. De jon etj‘es leggen in de reg»

ter zyde der 1y moeder, maar de meis

jes' fn de linker. ’

Äpb.v‚38‚ C 5' 49-GC'



 

l.,~ANángjl-An..:_A

)"8,r` Каташдегзз‘тшд Y Y -"

49.f1Gebrnm ъш шпагатом-{ш

te jagen» een теплицы; houdende déf

neusgaten en mondwe. ' " ' '”

Afb. was».

fo. * штатаymant'de Roni"

den М! doen ophouden ,liethnen

een zeer groote kop op de mammien;

gz. De zwangere hebben den rlrrloncl!l

der lyfmoedcr gefloten.

Apó..v f4. ‘ ^

' yz. Het loopen van melk uit *de

borften eener bezwan'gerde, beduit

‘een zwakke vrugt : maar by aldien

de borften vait en ßyfzyn, betekent

het een gezonder vrugt.

3. Vrouwen die misvallen zul

len , die worden de boríten kleender;

maar in tegendeel Wanneer díe hart

worden, is ’er pynin de mammen ,

heupen , f oogen ofknyen , en dan mus

kramen zy niet. ' » «i

ÃPÈXISQQ; ,q f jt- e

м. Die de mond der ‘moeder

lisfdie: moeten noodzakelyk (Ветвь

- ‘ ' ' -ven

.HB

  

 

we.;
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Hĳ ven toegeíloten hebben. __“ j, -

‘ед: . ЯМА/‚ух. - -

и. Wanneer zwangere vrouwen

een koorts kryâîn, en zonder groote

ш- oorzaak gewcl ‘gvermagemn, baren

1m zy zeer moeyelyk en gevaarlyk, of

hebben een miskraam te vreezen.
ml Q 415.11.28. v. 30.43.

м! 56. Indien ‚op een vrouwelyken

vloed trekking of qualyktekomt , dat

is quaadt. ’  '

{с A17/QJ. g.

57. Wanneer _de llonden al teveel

г komen , volgen daar wel ziekten na:

dezelve niet voortkomende,krygt men

ziekten uit de,l lyfrnoeder. . -

._ 58. * Op een ontñeking'des ein;

deld‘arms еп‘ der lyfmoedcr; af ver

zwore nieren, volgt een droppelpîs.

Maar na een levemntflskíng, een

hik. rif; ‚

Apb.vx. 39. их. 1.3. 17'.‚c‚'

a „I 4 . fc"

59. Wanneer een vrouw unbe»

zwam ert bl ft en weten wilt,
g У 1 С gg' Of
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Of de zelve onvrugtbaar ís , zoo over

dekze met een kleed, en rook van

onder : en zoo u de reuk hetlíghaam

fchynt door te dringen tot de neus

gaten en mond, zoo is ’t haar fchult

niet datzy onvrugtbaar is.

' Apk-W41.

Zoo defionden in [zwangere

vrouwen vloeyen, is ’t onmogelyk

dat de vrugt gezond is. `

(.

6i. 200 de Ronden niet in een

hrou voort en komen, en zy een

vuíveríng, koorts, of walgvan eten

heeft, zoo denk dat zy ontfangen heeft.

Apk. v.4x.

А 62.. Die .koude en dikke. nyf

moeders hebben, zyn onvrugtbaar :

als'ook 'die dezelve zeer vogtíg hebben.

 Want het zaad word by haar uitge

blufl. Dieze .ook zeer droog en heet

hebben ‚ die word het zaad door

brek van voedzel bedorven. Maar

ie van beider hoedanigheden gema

tîgt zyn, moet men voor vrugrbaar

houden. ‘ -

63.2qu ‚

9
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63.2u1ks is ook ontrent de mannen .

Want de eeñen worden of om het

loffe ge e1 des lighaams uitge

waafî‘emt , zoodat het zaad niet uit en

fchiete. Of om al te groote vaftig

heid,dringt de vogtigheid niet naar bui

ten toe. Of ’t Werd door de kou

wìgheid niet warm, om tot die plaats

te komen : ’twelk ook gefchied door

al te groote Warmte.

64. ’t Is quaad, melk in hoofipyn

te drinken. Ook in opgeheven of

rommelende zydebuiken en dorfìige.

’t Is ook niet goed in luiden die 1

ligen afgang hebben , in haa ige

koortfen, enovervloedíg bloed zyn

quyt' geworden. 'Zy isgoed in Te

ring, zonder groote koortfen: .ook

in langduurige en flappc koortfen

geen van de voornoemde tekenen

daar by zynde; en ook in die buiten

maten uitgemagert zyn.

Ар). xv. 73.

65'. * Die gezwel-len .in de

zweeren hebben , krygen niet veel

Zenuw trekkingen, nogte Кактуса.

Maar is ’t idat zy fchielyk, zonden'

mer

Ч
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l 

merkelyke'aormakvcrdwynen , 'kry

gen zy kramp en regtíìyvígheid zoo

die aan ’t agterdeel des lighaams zyn.

Maar als dievan voren zyn , dolheít,

hanf'tìge zydepyn , verzwerîng . Of

Rooloop ‚ indien de Беж/сиси rood

z n.1 f Y
yóó. * Zoo in groothuade wonden

geen gezwcllcn zig vertoonen, is ’t een

groot quaat.

67. * Slappe ezwellen zyn goet,

maar de harde о 'rauwe qunad.

- 68. *PynY in . ’t agterhooft Wort

genezen, als men de regte ader in

t voorhooft opent.

69. :Grillingen beginnen in de vrou

wen meeü uit de lendenen , en door

den rugnaarhet hoeft. Maar in de

mannenmeer van agter dan van vo

ren , gelyk als uit ellebogen of dyen.

Maar de huid is in de mannen van

lugtigen t’zamenfìel , ’t Welk uit de

halfen' blykt. ч ’ .

`7o. Die de derdendzag'ze koorts

hebben, Wordenweinig met krampge

~~ quelt:

\

_._.`‚_‚____—__‚_‚_"___.A'А—._—-——-`—‚_______



 

van Нтвсмтнз. mda?. 6;

quelt; en zo zy te vorcn daar van

bevangenwordßm en een derdendaag

ze koorts daar opvolgt, worden 1y

verlofì. h.

fly/1.11.16. или.

‹ `71. Пёс ¿en drooge'èn Il_ûfdfß

opgefpannenrhuíd hebben,` Исп/ер

zonder тест: Maar die een rm

me en loffe huid hebben , - ûerven met

zweer.

72. Geelmgtîgen zyn niet veel met,>

Winden gequelt. » -
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DM in langdurende шиш/1151166 T

люде, oprífpingen Íkomen, die.

te voren .niengeweeít zyn, is geen

quaad ревел. _

z. Die vogtíge neusgaten en zaad

hebben, leven zoo ezond niet, als

in welken het tegen` eel is.

3. LangduurîgeRoo loop met een

walg van Груз is quaad, maar egger

met een koorts.

4. * Zwecren die rondom glad zyn,l

zyn qualyk te genezen.

y. Menmoet acht geven ofde pynen

ín de zyde, borft of elders, veel van

elkander fchelen.

~ 6. De gebreken der nîeren en blaas,

worden in oude luiden moeielyk gene

zen. ApóJu. I..

_ _ 3 7? * Пе
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7. * De verhevene pynen des bùikè

zyn ligter dan die lager zyn.

8. Als de Water zugtigen in’t lichaam

verzweeríngen krygen, worden zy

met ligt genezen. '

Apk. v1.14.

9. * Breede puifien zyn niet zeer

jeukcrig. ’ ‘

ю. * Die pyn in het hooft heeft,

en rontom vol pyne is , wanneer ’er

etter, water of bloet door de neus

gaten, mond of oorcn vloeien, dat

maakt een eind der ziekte. .J

u. Ambeien in zwaarmoedige en

graveelige luiden opkomende brengen

un verlichting by , ‘

Apk.vx.21.

12.. Die ovctlangduríge :imbeîerrA

gaat , en ’er geen een’ open houd

brengt den zieken in gevaar van wa

terzugt of tering. `

13. Die den vhik hebbende aan bet

’ ше

l
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niezen raken, worden van den hik l

ontfla en. .

11h.vn.29.

‚ "l . .

I _15. Als in de waterzugtigen het

Water uit de aders naar denbuik loopt ,

Word de ziekte genezen.

Apk. vu. 29.

’ if. Op een langduurîgen buîkloop

een braken komende, Wort de Buik

loop genezen.

’ Apb.12_..

' 16. Op een Zy'dewee of ;lon nt_

ůekín ccn" buìklo’op. komen’ e 1s

wf . _ _
. Apk. v.x:zu ‚1‘4‘1' »` . I

17. Als opeen oogontflekîn‘g, een
buik loop volgt, dat is goedt. ‘  ‘

1_8.~ * Wouden in de blaas, herne

nën , hart, шедший, dunne ‚dar

’ men-,- maag св lever ‚` zyn doadelyk.

I "

19. * Gequetiìvbeen, krakebeen,

zenuw; een dan gedeelte der kaken,f

„ì ‚1 о
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of van devoorhuid , groeit niet aan’

nog тай niet weder (zamen.

Ayla. vn. 2.8.

.l ` r l J

zo. *Bloet dat tegennatuurlyk in '

den buik geloopen is , moet daar noot

'Lakelyk veretteren.

Äpb. vm. 38.

21. › i* „De razende »luiden wor_dcn

genezen, wanneer zy aderbarñen Gf

fpenerrkrynen. Y _ ' '

Apk. v1.1x. vu. y.

22. Scheuríngen (of‚ pynen) die

van den rug na' den elleboog fchíe

ten, worden;door een »aderlafäng- ge

nC'LCIl- ìßfì¿¿„ ‚. ;._ y iw

zg. VreeS,§en4 droefheít lang duu

ген яда een teken van zwaarmoe

dígheíd. ‚ . _

Aph.vu.4o. `

~ 'film 2212“ .”"‘.'

24. "‘,Eender.-dunne,daxfxneirdoordI

fneden zynde , groeit niet Weder t"za'

men.

f Apb.vx.18."

. „ . ‚ц

De
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zy. '* Del Roze na binnen ilaande,

is quaad :_ maar van binnen buiten

Waart, is goed. l 

_ _Ap/:NL 37.
5

‚кг. ‚ _ »

' 2.6. Die bevíngen in brandende

koortfen krygen, worden doorlîgt

hoofdigheìt daar van verlofìJ '. \

27. *‘ Wanneer de etterborûïge-'en

waterzugtige gebrant of gefneden zyn

tot uitlozîng , en de etteŕ ofwateŕ daar

overvloedig te gel'yk uitloopt, ûerven

zy zonder fout. I

¿pb.u.5'1.¿v`m'.y4. A

  \ * “rt ' . .

- 2.8. De elub'de kry' een-voet-’euvel, nog kaalhoofdiëîxlêiî ~ l 11'!

29. * DeI vrouwen’ fkrygen geen

voereuvel., ten zy haas-.defienden

begeven. -

30. * Ееп jongen is. Ygeen voeteu

vel (onderworpen, 'voorkgèbruîk der
teeldeelcr.1.1"„V ,z-l д . ‚. 9: п .-1

31. * Oogpynqn wordenverdre

ven door een goeden dronk Wyns,

„мг. 'e

 

 



  

wnHIPPoçnA'rEs.r VI.> dal. 

baden, Rovingcn, aderlaten of

zuiveren. ’ ' y Г

АЕЬд/п 46.

_ 32. Ве„&ате1епс1еп1{гу5еп meefì

een langduux'igen buikloop;

l 33, Die zuurigheden oprífpen, zyn

niet veel met Zydewee gequelt.Í>

34. _* Kaalhoofdïgen kr'ygen ~geen

groote aderbarûeni, ’maar die kaalzyn

en aderbarûenkrygen', lkrygeń Wedel-_

hair. ' `° ` ' " '

35'. Hoeft op een vvimtcr'1.ugt ko

mende, is quaad.

Apla.vn.47.` f ..
v v .. ‘L z f' ‚ Ц

ï 36. *Вё6р3е&орге pis Wort door

het ader laten genezen: dogh-men zal

de inwendige aders aan de beenen оре—

nen.
Afb. vu. 48. fr 

v . i

37. * Wanneer in een Keelontûe

king een gezwel in den hals komt dat is

goed 1 Want de ziekte keert na buiten.

Äpb. vu . 49.

v 38. Wan~
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_ 38. Wanneer ymantverborge kan

kergezwellen heef: , is ’r beter die

niet te genezen : want genezen zyn

de, fierven die mení‘chen eerder,

maar niet genezen zyndeleve‘n_1y1a11‘

„ ger. ' " '

’ ’39. * Натр ontflaat игё'ёедщ

ling oflegíng‘. loo ook de hik.‘

‚Яр/94.3. 11.8. _

4o'.`Pyn ginder de korteríb’ben’zon"

der ontfieekîng ,wort dooreen komt;

genezen. ‚ ` ’

Apk. vx. 44. 5.1. ища.

4I. *Die eenîgev‘ex’LWeÚn ein het

lighaam hebben , Zonder dat aar een

tekenvan is , deze komtфотодис

te des etters of door de beflote plaat
ze nietl te voorfchyn. ‘

  

42. ’t Is quaat dat de geelzugtîge

een harde lever krygen.

’ AplîJv 64.

‘ 43- Wanneer de mílrzu-gtîgen een

[д Roden loop hebben,en eenlangen гао—

en
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den loop , Waterzugt, '0f fpyéloop

krygen, [lex-ven zy. . I

ЛИЦ/1.43. vu.76.

44. Die naeen droppel pis een darm

kronkel krygt ‚. ûerft in zeven dagen -,

ten z daar een koorts quam , en over

vloe 1'ge pis geWatert wierd:

45'. * Van zWeeren die` een jaar out

zyn `of langer geduurt hebben, moet'

eenig gebeente affchilferen, eu holle

lykteîkens nablyven.

,46. Die uit ееп mrnigheîd of

-hoefl gebogchelt worden, депеш eer

. zy bequaam zyn omvde teeldeelen te

gebruiken.
/

47; i“ Die baat by aderlziten ofBu-ik

zuivercn vinden , die moeten zulx in

den lentetyd doen.. '

Apinvu. 53.

48. Roo loop inrnilxzugtigen ko

mende, ís goed. ' ff

Apivmfg. vinjó.

49. * Het voeteuvel eindigt binnen

‚ veertig
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veertig dagen ‚ wanneer de ontíìekîng

geílift is.

50.* Dien deherzenen gequetfì zyn,

dien moet noodzakelyk een koorts en

galbraken overkomen.

f1 .Wanneerdegezonden een гете

lyke hooŕtpyn krygen ‚ en haaflig Prom

worden en ronkcn, flerven zy . bin

nen zeven dagen,ten 'Ly hen een koorts

bevange. (t. ‚:. ‚

5‘3. In den {laap nu moetmen ook

`zien naar de oogen,ofdie` Wel gefloten

zyn,w ant zoo ’er door de toegello

ten oogleden iets Witsdoor fchynt

(ten zy het van een buíkzuivering

quam) is ’t een quaad en zeer gevaar

lyd teken. .' . ‚ t

yg. Ligthoofdigheîd met lachen is

veiliger: maar die met ernft gefchied ,

is gevaarlyker.

__@ f4. Zeer zware' zngten in haaítige

ziekten met koorts , zyn qnaad. l

lf yy. * De gigtpynen komen шеей

1n de lente en herffr. ‚

ЛРЬ. 111.20. , ‚

~ 56. i
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5'6. In zwaarmoedíge ziekten be

`tekent de verplaaçñng der ‘Joggen ,

dat ’er een Geraaktheid , kramp,

trekking, razerny of blindheid zullen

volgen, '

Ap/qv1.5'o.

eff
\

"ът' v
i

5-7. Luiden van 4o. tot 60. jaren

worden шеей metBeroerrh'eit gequelt.

Ápb._111. 31.

58. * Zoo het Net buiten valt,rnoet -

het noodzakelyk verrotten.

5'9. * Wanneer na een langduurige

heupegigr ‚ des dyebeens hooft uit de

ноне des heupenbeens zakt, en daar

Weêr infchiet, zal ’er cuíïchen beide

Пут vergaren.

.ì 60. Dien na eenlangduuríge heupeê

gigt des dyebeens hoorruitfchiet , zoo

vermagert de fchenkel , `en de .lyder

i» gaat Flank, ten zy die gebrand Wier

е.‘ ‚ ‚ _ .

F ‹- . Api: v1.59. . _4

f" - D . . 'zx-:
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ZEVENDE AFDEELXNG.

I.

Oude der uiterße leden in haaûí

' ziekten is quaad. _

драный. vu.2.6.

2.. * By verdorven been is lootverà

wig vleefch quand.

3. Na het braken en hik zyn roode

oogen quaad.

4. Huîvering op het zweeten ‚ is

niet goed.

5. Komt’er eeh razerny , een roo

шор, Waterzugt, of ligthoofdigheid ,

dat is goed.

Apb.vx.11.2.1.

6. In een langduurïge ziekte , is on»

. luft tot eten , en ongemengde drek,

quaad;

А b vn.2.3.

7. а veelgdßrinkenis ринит. en

igt
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Ligthoofdigheíd , quaad. ' ’

11p/1. v. y.

8. * Wanneereen ettergezwel-bin

nenwaards komt door te breeken,

volgt’ er Flaauwte,Braken,en Вишу

king.

9. * Na veel bloeden isLigthoof'dig

heid , ofTrekltingV quaad.

Apb. v. 3.

Ll 1 .Een Longzucht-na een Zydewee

komende , is quaad.

1 2. Een razende koorts na een Lon

gezugt , is quaad. ’

13. Opeen hevigen brand ,kramp .‚

0f regtßyvighcíd komende , is quaad.

111219. и. 2.6.

14. * Op een hoof'tWond is (lomp

heid des verílands , ofligthoofdigheid,

quaad.

1 y. Na het bloedfpuwen is etter

fpuvven, quand.

Afb. V11. 16. 78.
т ' D 2 16. Na



Зткдг'йддяа’фщдртевёй“г ‘“
16» Na @treffpuwen tecring en

vloejing. Doch na het inhouden des

I fpeeXels fiel-ven zy. v ì Y
~ ’iidfliól'ijjl'ZJïIqç-‘VH.“1:78p 4 .i

,V..'..;Ii fk

~ ‚ I 7, _,Hìk. 9p. :een lontûeking der 1e.-

vér, is quaad.

Afb. v. 58; _

FHS.V Nafhctiwaken is ñuipn-ekkeń

oflichthoofdigheid, чаща, . .

z» 1.9.' *Reef práeomblòotìńg des

beens i's niet goed.., ` _.: ‘

-г 262 i* Naween roos f, venturing., “ of

verzwering, is quaad._.¢ ‚ .-.- а 3

д „дм В1оес1ЕП na eèn'hardê klop

pingqin een zwermg, is quaad. . ›

zz. Na langduurige pyn in de dce

Len de's bujiks, volgt verzweŕing (en

льдам.) . y  . т

Apb.v1r.26.

«131. ЕепЫоеЫоор na een onge

mcngden afgang, is quaád.

11p/:.vu.7y. _

37 Í Y a „ 2.4.*Na
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‘van HiPPocRA'rEs. 'VIL deel. 77

“24 * Nа een wonde des hooftbeens,

.volgt een ligthoofdigheid, indien die

tot defholllgheid doordringt.

2.5'. Trekking na betudrinken van

een buikzuivering,» is doodelyk1
игр/шиш у.1.4.. vu'mrl.v

r

2.6. Ор` een heftige buikpyn is

kouw der uiterñe deelen quand.

‚ Äpb. Iv.48. vu. Liz."

hn`2.7."Períiin§tx'ot ßoelgang in een

zwangere vrouw, doet haar mifvallen. f

2.8. *Alderlei been, krnkebeexr,0í'`

zenuw afgefneden zynde, wordtniet

grooter , nog wait niet Weder fläme'n.

Api). v1. 19.

2.9; Ílidien ymant dieeen ñymige

Waterzugt door het ganfche lighaam

heeft, buikloop krygŕ, die‘ той-две”

.nezen.4v ` .

ЯМА/1.14. г "

30, Die in een buikloop fchuirn

agrigen afgang krygen, dien vloeit Пут
uithethoon.- .. . .«

`D 3~ @aI-Wam
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31. Wanneer in de koortfigen het

grondfop der pis ZOO dik is als dik bc

flaagen meel , beduìt het een lang

duurige zwakheid.

32... Maar. als in depis eenig диад

tig nederzetzel., maar boven op dun ,

befpeurt wort , ‘voorfpclt dat een

haaůige ziekte. . ’

 

33. Maar die gefchifte pis loozerx

hebben in ‚’t lighaarn eengroot‘e ont

.roennge - ‚

Ар/э.1.2. ’

34. .Dogh blaasjes die boven op de

’ pis dryven, beduiden Nierwee ‚ en

.langduurige zwakheid.

35'. Overvloedig vet op ’t Water

‘dryvende, betekent gravcel en een

_ haafiíge ziekte.

36. Maar wanneer in graveelige

luiden dc voorzeide 'tekenen вещие

den, met pynen ontrcnt _de ipìqren

des ruggraars , 'Loo die buiten

waarts gevoelt worden' , moet men

van buiten ook een verzwering ver

‘ wag

 

——.._‘_..‚_.._„A,
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wagten : maar zoo die binnenwaarts

gevoelt wort, verwacht men eenin

nerlykezweer.- ‚ o

37. Bloetbraken zonder koorts is

heilzaam: maar met een koorts quaadt.

En het zelve moet men genezen met

' koude t’famentrekkende geneesmid

delen.

API). 1v. zy.

38.2inkingen in den bovenbuík vcr

zweeren binnen twintígh dagen.

11p/n. v1. zo.

_ 39. Zoo ymahd dun of geklontert

bloet Watert , hebbende daar by een

droppelpis , met pyn onder den navel,

fchamclheid en bilnaad , dat is een

teken dat de deelen onttent de blaas

спае]: zyn. `

Apb.1v.8o.

4o. Indien de tong fchielyk belem

mert wort, ofeenig dcelvdes Iighanms

verlamt, is ’t een teken-van zwarte

gal.

Ар/э.\п.2‚3.5'7‚  . х

D >4 4I.Dc
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4r. De hik, in oudeluidendoor tc

{так purgeeren veroirzaakt, is niet

goet. ‚ .. ‚

Afb.v.4.

42..- In een koorts, die uitgeen gal

lige vo t ontiìaar , veel Warmwater

_op het ooft gegoten, doet de ziekte

genezen. 

43. Geen Vrouw Word regts en

ßinks te gelyk. `

44. * Wanneer de etterboríiigen ge

brand of gefneden Worden, en daar

.een zuivere witte снег uitgetapt word,

ontkomen zy de ziekte : maar by al

dien zy bloedig , drabbig en iiinkend

is, fierven zy.

Apk. v1.2.7. vn. 45'.

45'. * Wanneer een zweerende le

ver gebrant Word , en daar zuivere

Witte. etter uitloopt, ontfprinäen de

zieken den dans , want _dan is eette'r

Vin een vlies beiloten. Maar zoo die

'is als droeifem, Пепси zy.

шаг/живи. .

I, к 46. *Oog
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46. * Oogpyn zalmen genezen met

aderlaaten, als men te voren goe

den wyn en een warm bad met o

_ vervloedig water— gebruikt heeft.

. Apb.v’1.31‚’

> ’ 4.7, Indien een waterzuchtï‘ge‘hojeifi

heeft, ís hy zonder hoop.

Afb.. v1. 3;.

48‚‘Droppe1pís, en moeíelyk Wá

termaken geneefl men door een goe

de teuge wyns en adcrlaten. Dogh

„ de binnení‘te aderen moet men openen

aan de beenen. _ ’

АрЬ. vx. 36.

49‘. * Als in een Keelontflekíng,

gezwel en roodîgheîd in deìborfl komt,

. dat is goed, want de ziekte Haat naar

buiten. ’ ’

_ 11p/:wz 37;

yo. * Welker hcrfl‘enen met kont

vier bezet worden, die zyn binnen

.dry dagen een lyk : maar zoo ze dien

tyd te bovenkomcn, worden zy ge

zond.

D s. :LHS:

‚' A»

.._.‚`
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51. Het niezen Word uit het hoort

veroorìaakt , wanneer de herfenen

verwarmt, of der zelver ledige plaat

fen met eenige (lof bevogîigt zyn.

Want de logt die binnen beíloten is ,

berñ uit na buiten toe. Dezelve komt

met geruis , om dat de uirgang nauw is.

52. Die zeer groote pynv rondom

de lever heeft, word door een koorts.

daarvan verloí‘t.

АрЬ.\/1.4о.

5'3. * Die zíg wei-bevint by’tader-

laten , moet zulx in de lente doen.

Apb. v1.47. ’ l

- 54. * Die tuíÏ‘chenhet-míddelrìft en.

de maag eeníg flym befloren heeft,

met pyn verzelt., .hebbende in de hol

ligheír der borñ ot des buiks geen’ui’c

_ gang, die Wort genezen , wanneer

de Пут door de aderen naar de blaas

>gebr-¿gt Word.

_ 5'5". Dien de waterrug'c‘ der le» ’

ver uíîberfl tot -ín het net, dier buik

ì word met water verwĳt, en zy iler» ‘

 

vtm. к.

56. Bes

-‚`

--

.
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5'6. Benaauwtheíd , geeuwing ,

enhuiveringworden genezen doorhel:

drinken van half Wyn-half Water.

5'7. *Die in de piifchaft een kn0b«

” beltje krygen, die Worden van de

pyn verloíi, Wanneer ’t zelve veret

tert, en d’etter uitgeloopen is .

Äp/z.xv.8z.

5'8 Wiet herffenen door eenige oor

zaak hevig gefchud zyn, die moeten

nootzaakelyk op ñaanden` v-oet {tom-

worden.

5-9. Indien de hals eens koortfigen

wort omgewend , en hy niet llikken

kan, zonder dat ’er eenig gezwel aan-

den hals is, dat is doodelyk.

11p/2. iv , 35'.

60. Vogtige ligharnen zalmen gef

bieden te v allen :Want het vafìen droogt;î

de lighamen..

zip/1.11. 2.1.1v. 13.4.1.

U-“Tŕl-“ä

y ' 61. Als door ’t ganfehe lighaam

i verandering gefchied, en het lighaam

dan-eens Кош. en dan eens heet 1s.`

‚ D 6. ot»
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’ _kent dat ’er overvloedige vogtîs. Dit

‘ of dan d’eene en dan d’andere koleur

¿kryggvoorzegt dat langduuríge ziek te.

Apk. lV.40. L

62.. Veel zweet ’t -zy heet of

‚kont , geduurîg vloeiende , bete

moet in fierke naar boven en m zwak

ken naar beneden afgedrevcn werden.

Äpb.12.1.1v.4r.4z.56.

63,. Wanneen koortfen die niet af

gaan , op den derden dag heviger wor—

den , zyn zy gevaarlyk : maar ’t zy

Op wat wys die afgàan , dan is ’er geen.

‚ gevaar.. ‚

Apk. нив. _ Il

64. * _Die lange koortfen‘ hebben,

die krygcn knobbels of pyn aan de _

gewrígten. ‘ _ д

Afb.|v.44. " _ ’ ‘ "’

 

` ” 6;. *Die langduurîge knobbel_s-ef

pynín de _gewrigten na een koorts

kry'gen, diegebruikcn overvloedige

‚груз. »_  

Дублин. ' —

‘ _ ._ 6;.Spys
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66. Spys aan koortfi’gen te ge

ven, maaktkragt, in dc genen die wc‘

der gezond worden; maar in die nog

ziek zyn , maakt het de ziekte erger.

Alp/y. п. Io. vn. 67.

67: Men moet bezigtigen of’tgeen

door de blaas gewatert word , met

de gezonden over een komt.- Want

dat hier mìnfl naar gelykt is ’t argfie

maar- dat de gezonde waters gelykvor‘

migeris , geeft geen tekens van ziekte.

68. Wanneer gy den drek der zie

ken wat laat zinken, zonder bewee

"gen‚ en dan als eenige afgefchràáptc

vuiligheyd in’t neder zinken befpeurt ,

dat beduid een kleene ziekte zoo die

weinig is. Maar indien die veel is,

-een grooter. Dezen is het nut den

buik van onder_ te zuiveren. Want

7.00 de darmen niet geleegt werden,

en gy eenigh zuipen te drinken

ïgeeft , ‘zult gy meer fchaden meç'veel

tc geven dan met weinig. Ч

Apk. 114031116)“.` ‘

69. Raauwigheden die van beneden

àfgaan ‘, komen van de zwartegîîí.

. ‚ s"x. ч
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Is ’er veel, beduid_ het’ een groote‘

zlekte: maar weinig., een kleene.

Äpb.1.zz. ‚

70. Lootverwige , bloedige, gal;

agtige, of fiinkendeuitdygfelsîyn a1-~

1e quaad in geduurige koortfen. Maar‘

Ш dat zy na behooren worden voort

gebragt, zyn ze goed. Alzoo in den.

buik, blaas, of ecnig ander deel des

lighaams, al waar iets ’t geen afge-

_fcheidcn is, biyft Pfam, is ’t‘dat het—

niet uitgczuivert Word , is ’tquaad‘

ÂPbJV. 47.

71. De lighamen moetmen vloe‘

iend masken, wanneer men dle zuí“ ’

veren wil: En, zoomenzulx van

boven doen wil, moet de buik ge»

flopt worden ‚ maar na beneden ‚„

vervogtígt.

11p/1.11.9. Iv. 13. ‚

77.. Slapen en waken wanneer het'

buiten mate gefchiedt, is ziekte.

JIJ/1.11.3;

‚ y‘73. In koortíèn die niet afgaàny

‘Wannerde uiterlyke беглец.k0ud,en_de

bm»A

 

s‘‚‚‚‚‚‚‚_‚
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binnenñe brandig heet zyn , metgroo'

ten дот, dat is doodelyk.

Äpb.1v.48.

74. Wanneer in een geduuríge.

koorts delip ‚ neus, oog , of win_k

braauw verdraít Word , en de lieke met

en ziet, of hoort, zynde reedts zeerl

zwak : Wathiervan maggefchieden,
, .
tls doodelyk.

11p/g. 1v.49.

75‘. (др een witlyfwater komt wa

тетива '

76.`Na buîkloop ontñaat. bloed

loop ‹ ‚

' ЯМА/11.23.

77. ОрRoodeloop volgt Spysloop.>

Afb vu.43._

78. * Na kout vuur verfehilfert

het been.

79. Na bloedbraken verwacht men.

terin en etterfpuwen. (Van Тес-

. ring ïomtvloejing uithethoofr. Van.

{woei-ing, Buikloop, V-an BuilerOOxìíe,t`
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М

vhet flremmender zuivering van boven.

Na de firemming , де door. Van

7' bloetfpuwen‚etterfpuwing,en v l oej ing

‘ Maar nahet ophouden van ’t fpuwen

‘fi'ervcu де Zieken.)

- Apb.v11.15'.16.

В ’ 80. ’t Geen door de blaas, дав—

‚ men, of eenige andere VWegen uitge

~loofì wort : wanneer het weinig is,

betekent een kleene’ ziekte : veel ,

g' . roote ziekte :' maar zeer veel, dc

—‘_00t. ‚

.4p/n ‚щи. 18.
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AG1-_STE AFDEELxNG.'

.`

1.

DIe boven de veertig jaren out

een razende koorts krygen , wor

den niet al te wel genezen. Zy heb:

ben` minder gevaar welker aart, en

ouderdom met de ziekte gemeenfc'hap

hebben.- i ’4

Apb.u. 34. 39.40.11. 6.4

2. Die in de zwakheden door obr

zaak tranen loozen ,’ dat is' goed?

Maar zonder oorzaak , is ’t quaad, г

Ayla. lv. 52:. ‚ —

3. Neusbloeden in een derdendaalg-b

ze koorts, is quaad. - ‘

4. Hevig en татя zweeten ís

gevaarlyk in de Oordeelda en: ook

als' uit het voorhoof eenigev

druppels als uitberfiend water afvloe-I

ien, het welk zeer koud en overvloe

' ’ dígís : want het kan niet miíÎen of

7,qu zweet Wort met kragten gewclt

uitgedrukt. ‘ iN“
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у. Na langduuríge ziekte , een buik

Ioop te krygen, is quand.

6. Dat de geneesmiddelen niet her

ßellcn, dat geneefi het yzer, en dat

het yzer niet geneeñ, Wort door het

vuur genezen : en ’t geen het vuur

niet cn geneefi , moet men voor nu

geneeflyk agten.

7. Detecting komt шеей: in per

foonen van 18. tot 35‘. jaren.

АрЬж. 9.

8. ’t Gene volgens de natuur tot

centering enegenís, is in alle dee

len zwaar er, en zomwylen doode—

lyk. Ten tweeden, wanneer zulk een

menfch krank is , als de tyd en de

ziekte hem befiryden5gelyk in ’t heetflze

des zomers een brandende koorts , of

in den kouden Winter cen Waterzugr.

’t Geen met de natuur overeen komt,

behaalt de overwinninge : maar ’t

brengt meerder vrees aan voor-de

milt. ‚ ‘

Aplmr. 34. ш. 3.vm‚ I.

9. Een zwarte en bloedige tong,

' wan
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W_anneer eenige dezer tekenen hier

met by is , is niet zeer quaad :want ‚

het beduíd minder ziekte.

i ‘ Io. De volgende dingen dan moet

men in dc haaítige ziekten aanmer

ken , Wanneer ymant fterven zal, wan

neer niet.

11. Als de regter bal kont is en

getrokken Wort, dat is doodelyk.

12.. Zwartenagels, en koude vin

gers en teenen , die getrokken offlap

zyn, voorzeggen dat de dood na by

ls.

13. ‘Lippeddîeblamr'wr zyn , offlap,

omgekrulr, en koud , zyn doodelyk.

_ r4. Koude, doorfchynende, of

getrokken ooren, zyn doodelyk.- ‚

_ 15'. Verdonkerende hooftzwyme

hng, aikeer van ’t ligt, met flaapen

groote hitte, is zonder hoop. ’ ’

| 6. En die onverfaagt dol werd zon

der kenniffe te hebben , nog te hoorcn,

nog te veŕftaan ‚s zal кетона ßerven.

17. DC'LC
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I7. Deze rekenen zyn ín de Ненец—

_de baarblykelyker.[1unne buiken wor

den ook opgeheven en opgeblazen. _

18. De bepaling nu der dood is,

indien de warmte des levens‘ boven

_den navel en—hooger dan het middelrift

ppklimt , en al de vogtìgheid verbrant

ià : nadat de long en het hart deze

vogt quyt zyn, en de warmte in de

ûervende plaatfen vergader—t is, »zoo

Wagfl‘emt de geeft der warmte te gclyk
uit,'met Wienvhet geheel lighaam’

aan malkanderçnA gehouden ‘wierd.

aar en boven de ziel door het vleefch

en de ademgatenjn ’t hooft, (waar

door wy zeggen te leven) heen vlie

endc, laat het gebouw des lighaams

{от ‚ als een [lerfelyk beeld met

'zyn gal', bloed7 flym envleefchleg-Y

gen. `

— ‘A 1:. vn. 79. ‘

' Iig. De volgendeó‘pnuken beáben

НО LL Е RI U S en anderen in hun

_ubi/ie boek.

19. Beving in een ílaapkoorts, is

quaad‘

zo. Een fcherpeneus , toegeflagen

flapen‚dr00 chuíd, bleekeofzwarte

koleur, is oodelyk. .

WYD‘
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AA wazmg
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Van_al de zaken ,drie in de‘l

.‘ »n —: -~

A
‚ь

Агнощёмшг

Of KÓrtbondíge Spreuken реаге— - 1

2 ‚_ реп1уп‚. ‚

А.- ‚

AMBORSTIGHEID.

Тис! II l. 22.

Ouderdom 1x1. 2.6.. 3Q.>

Voorzegging v1.46,'

AARsNAAD, .‚ ‚ .
о vl l. 39K»ŕ

Pynfchaœlykl- 19.8

AART, Lie NATUUR ,

ADEMEN.,Í zwarc'AJemhalihg.

Ouderdom, 111.31.

Voorz. in koortfen lv,§o.6_8.

ADERBERSTEÍN. "

Kale krygen die; niet v l. 34. .`

Verdryven llgrhoofd'igheid п. z. IQ

ADERLATEN, Y " .

1n de lenrel'tedocn v1.4.7. vn. 53V.
Hoe Wehlzg.' ~' ` " А

а
~."\

m, .4

Helpt
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Helpt in hooftpyn v. 68.

Verdryfr oogpyn v 1. 31. v 11.4.6

Opgeûopte pis v 1. 36.

Droppclpiàv 1 I. 4.8.

Vloejingenlп . z и

Schaad zwangere v. 3 1 .

AMANDELEN . ‚ —

Ontíìoken ‚ Ouderd. п 1. 2.6

ASEMEN, zie ADEMEN.

.P

BAgEN .

епссшсоо nvr. 1.v11.46.
BALLEN. gp! 3

Voorz.van trekking v 1 1 1. I 1.

BARING die тщете is

In vermagering van koorrfeu v. 55'

Niezen helpt' v. 35'.

BEEN , ’

Koude fchaad , v. 18. zz.

Впиши:voorz. v 1 1. 4.. ì

Ontálvating voorf. v 1 i . 1 9.

Gener.. warmte helpt v. z z.

.afge/heden. groeit niet vx . 19.v1 1. 28.

Gebroken helpt warmte.v. zz.

Affchilfsring ‚ in lange zweriug v1 .4; .

No. kouwt vuur vll. 77.

Y IENAUWTHEID »

Door wyn genezen v! I. 56.

BEPROEVING . gevaarlyk к . x.

BE’.
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BEVEN, тат: een brandende koorts

,BEWEGING , RUST..

BLAAS

v1.2.6.

Genczen malkander l 1.12.. 4-8.

Uitwerking in ’t purgceren 11, I4.. 15'.'

voorlegging 1 r. п.

Vm een ушат- geßelde, tcikencn 1v. 8o:

v l la 390

Voorzegging in oude v I. 6.

Warmte helps. v. 22.

Steen ouderdom 11‘1 1.6.

Teken 1v. 79. ‘

шт доедем: vr. 18.

anrtcken 1v. 7;- 8!

schurft reiken 1v. 77,

BLOET.

Vergsdering in de mammen , vom-zeg-`
.  gingevńp.

Поедая, tydnr. zo. ’ _ i

Oorzaak , warmte v. 16

Koude v. 24. ‹ '

Voorzcgging in koortfcn 1v. 27.

Trekking все. v. 3. vn. 9.

Quaad in zweeren v 1 1. 2.1.

Levens wet v. 64.

Gencczing , koud: v. 1 9. 2.3.

Van ’t haar? voorz. v 1. Ip.

Uit de neu:

Ouderdom 111.27. ì _.

Voorz. in derdendaa fe koorts v1 1 1.3»

Goed in opgcßopte o_nden v. 3 3-"
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_ ` Vcrdwynt de doofheid rv. 60.

Hoofrpyn vx. ю.
Etterbuil rv. 74.

In den buik voorzcgg. vx. 2.o.`

вред. Í

` ouderdom xrr.19.

Voorzeggìnge v | r. 15.78.

- In geduurigc koorts lv. 47,

залатала, uit dclong v. 1 3.

" Билет, ‘ .

Voorz. Goed zonder koorts . v! 1.3 7.

Quad, 111;.

Met koorts vl 1. 37.

Volgt tCringvl I. 78.

Merpír, парус: berekend rv. 78. So.

81. vx r. 39,

 

Door den afgang,

Zwarregoeo ‚ rv. zg.

‘ quuad. 1v.zr.:.3.

BOORD, ouderdom. п r. 3°.

BORST . Kouw fchadelyk, v. 24.,

Py». ziePyn.

BRAKEN .

Tyd , 1 II. : r.

OuJerdom , x x r. :.4.

Van een gebroken kuobbel, v! I, 8.

Waar noodig. rv. 17. 18.-v r r. 61.

Des zomèrs goed rv. 4.. 6.

Bereiding, vl |.7o.

yoorz. r. 2.3.v11. 3,

щам in Darmkronkel vI r. x ol

k§Pì'5’.
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5руз1оср”5 Èvińtcx's" fvl га; i ' `

Van zelf: komende voorz.’ 1.2.. .

Verdryfr _den Buîkloop v1 15'. t

Bloed, ' _ `

Voorz.. 1111. 78,` y

Van koorrs 1111. 37.

Quaad 1v. 25. .f

Genezing, v11.3`7. _

Verdryviug door Itondevloed, v. 32.

СлНп hooft~wonde; v1. 5o. ' v

Van zwartegal, doodelyk 1v.zz.

BUIKLOOP,

Doadelykwaarlv. 22. zg. 24..
1.2.. 11.14.. 111.16.z.1. 25. 30.31."A`

1v. 60. v.I 1;. 14.. v1. 15.16. 17.V

32. v1 1. 29. 3o. 75'. 78. VIII. 5.

Tyd 111.16.21.

Ouderdom. '111. 2.5.31.

Van hooftdruipìng. v1 1. 78.

Voorzegg. 11.14.. v11.75.

Quad v. 34. v1.16. НПО”

-' Doodelyk v. 12.1.1..

Gcnezing v1. 15'. `

Genceiì dcziekte 1v. бод/к. 17. vI1. 29

Уди zelf: komende voorzegg. 1. z.

Schuimag/¿ge van ’r hooft v 1 1. 30.

‚мига/ИШЬ“ onderworpen 1 1l go.

Ouderdom 111. go.

BUIKS naluurlyke VERANDERING; 2

ßUIBZUIVEREÑ

l 1. 2 о ’ g 3

. zie Purgeren.

Е BUIK- ‚

‚
'P
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BUIKVOGTIG ‚. ОКООСЪд ^Tyd,|11.f.17. Y

Vom-Legg. 11. 10.5'3.

Vognlgein den ouderdom {к 11. 31.

waar, 1v.z7. 73.

BULT , voorzfgîv 1. 46.

D.

DARMKRONKEL,

Tyd , 111. u..

Voor7,.van Druppelpis , v1.4.1..

Van verfchcide. v11. 1o.

DAUWWORMJ WOLF

Hulp van warmte„ v. 2.2. ‚

DARM , dunne gewond , doodlyk .
' Н v1.18.

Ongeneeslyk, v1.2.4..

Regie. onríìekings toeval, и”.

DOOD.

Nůbyß..

Teken van verfcl1eide,v1, 38.\п п.

11.10118`

Van Uitdyghzeis 1v. 2.3, .

ln geduurige kooitfen , 1v. .4.9.

v1x.73.

zekere, v1. 27.Schielyke, Teken. 11.4.1. 44. l

DOODELY“, 11. х, 111, 9. 1v. n.

24. 26. 34. 3;. 37. 46. 48 50.

v. 1. 2. 11. ц. zz. go. 43. v1.18

1w

 

271
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27. 5’2. v11. ‚2.5. 72., 73. 79.v111. п. 13

14.15- 16.17.18.

DOUFHEID .

' In geduurigekoorts. doodelyk. 1v. 4.9.

»_ _ v11.73.

Verdryvîng . door den buik, 19. 2.8.

In koorts. 111.60.

DOO'F GEVOEL. .

Quuad in hooftwonden. v11.14..

DOORZWELGING, Voorz. 1v. 34.» 3)'.

v11.58.

DOORWAASSEMING,

Voorz. v11. 79. v111. 18.

In een man. v. 63.

DORST,

Níetgroor, waar. 1v. f4. „

Vonrz. van Бога: ’s nagts. v. 2.1.'

ln’rpurgeren, 1v. 19.

Heet koude koorts 1v. 4.8. v11, 7 z.

Levens wer. melk fchaad , v. 64..

Wort ligtcr'verdrcven dan honger. 11.

1 1.

DRANK .

Gewoonlyke óeß. 11. 38.

Uitwerking . 11. I 1.

Veel. voorz.v11. 7.

DROEFHEID , uitwerking'vancen lagge

v1. z . '
DRONKENSCHAP, мох-ищу; a

DROPPELPIS.

Tyd, 111.16.zo.z1.. ‘

Е 2. Ou’.



1.09 _. .danwyfcr

д .Codex-dom.. 1.11.31. ‚ l .

Taevâl/ge. 111.85. v. 58.v11. 39.

Voorz. van Darmkronkcl v 1. 44. _

_.Gcneziqge door aderlaten en wyn ‚ v 1 r а

. ` ‚. ` ` 48

DRUIPmG, « .. ' » ‚ ‚

OúdercIom. 111.11- ZI. .

Teken in ßuìkloop', y1 1. go.

Oorzaak, kouvv,vr v. 24.. 

_ . V111 Teering, v1'1. 78.

Dood'elykwaar. 111. ц.

1n deborû, vo'orzeg.'v_11. 38. —

DRUKKING, детище. . А

Е.“

ETTER._. . I

Мани; . ` tekeneo 1 1 . 47.

Warmte helpe. v. 27.- _ ,_

Koúgíçbde't, vdo. . . Ü .

Yooŕzcgg. 11.41. v11. 8. . д „д,

"Goed teken, v11.44.45. ‘

'Voorzichtinge geneeing, v1. 2.7.

Etterßwwen.

Oorzaak vmblocdfpuwen. v11. г;

. 78

„ Van Bloetsbraken, v11.76.

‚ ,YçoerI 1. 1i'. 16.78.

'Và/1 ’t haof! nee'r'uloeyera/le,l Rilt hoofrpyn

v1. ro

. [латыши oorzaak, v1. zo. V11.zz»

In
-_.î\

 

`_____‚-_-..-в.—ч,
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ETTERBORST,

over de Äp/yorißfizm. - ‘101

шт, “ш: zy betekent, 1v. 75. 18.

lndelyfmoeder, genezing. v.47.

Oorzaak van uitgeflort bloed , v1.6.9?

Van Zydewee.` v. 8. _ "
Keelontfteeking', v.1_o. ' . '-.

In zweeren, v.65'. _ " "

1n hoe veel dagen ‚ ш. 38.

Voorz. v. 15'. ..

1n degenezingev11.44. Y

Toezicht in degenezmge , v1. '2.7.

'ì
n..

ETTERGEZWELLEN .

Vaartekenen in de koorts , 1v. 31.

lnlangdurigezíekte1v,3z,

Genezíng 1v. 74..

Te/eenm van langduurige ziekte.

In degewrŕgtenna Копий: 1111. 74..

Voorkominî, 1111. 74„

[идти—иге! te enen vu. 36. 

dfffbilßringvan áeenin langduurige et

tergczwellcn, 111.45

Van koutvuur, v11.7/.

i

Р.”

FLAAUTE.

Oorzaak ,' gedu'urigc warmte', v.1,6.

Van een ui1gcbroke11knol1lscl, 111.8.

Voorzegg, п. 41 .

Quand in vrouwen vloed, шуб,

.Waar nodig. 1. 23. ~

r



1 o2. danwyfer

  

~IGEL.UBDEN . voor7..v1` 18.

G.

GAL.

'van Zwarte . teken . vn. 68.

Doodelvkwaar, п. u.. 2.3. 11.4..

.GEEL'LUG'IÚ
Is niet windíg, v.7z. f

Voorz..vandelever. v1.72. 111.64.

Wanneer fchadelyk. 1v,óz.

Nut, 111.64.

GEHOOR.

Voorz.in Кош-Шт, 1v. 49111.73.

Stqmp gehoors , tyd , 111. 5. 17.

Ouderdom , 111. 31.

Scherp , tyd 111. I 7,

Zwaar gehoor 111. 2.4».

GEKUOKTE vogten.

Tebewegcn . geen raauwc, 1.2.1.

Валит. van zwarte gal. V11. 68.

GELEGENHElT , Гав! 1. 1.

GEMAGT. pyn Гейша, v11. 39.

GENEESMIDDEL,

Welk dienûig. 1.6.

Graadm. v111.6.

 

GERAAKTHEIT; оттенит l

Tyd, 111.16.23.

_ Ouderdom 111. 31.v1.f7. Í

In zwaarmoedigen waar af, v1.56.

Voorzegg. v1. 5:

Ge
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Genezìnge, 11.42..

In amig lid, V11. 40.

GEZIGT, voorz. in geduurígc koorts,

1.1.49. v11.73'

Stamp gezigt, 1yd 111.5,

Ouderdom. 111.31,

GEZONDHEIDS Teken. v1.1.

GEZWEL. ‚

Voorz.zagt goed, ‚

Verdwynend voorz. v. 6g.

In zweren. voorz.v. 66.

GEEUWEN,

Genezìng door wyn ‚ v11. 56.

GEWOONTE.

Kragt. 11.45. .

Waarneming. 1.16.17, 11.38.39.

‚О.

GRAVEEL.

-Ouderdom. 111.31.

Tekenen in pis, v11.34.3g,

Voorz.v1. 36.

lnoude, v1.6.

Spenen, nu1v1.11.

GRILLING,

Tyd, 111.5.

Van zweet quaad v11.3.

Wyn vcrdryftv11.`6§.

Oorzaak, kouw. v.17.zo.

Pla.1sv.65f.

Teken vandagelykfe koorts Iv. 63.

Vcrdryft heece koorts х 11.58.

E 4 VOOI'Z’



,104 5 “Лапшу/221.- --\

' Voorz. in koorrs . 1v. 29.46. g. 1

,Quand nanel drinken , 1111. 7.

thezing. wnrrng плавким.

‘щщд

Wazbere'ekénin'g. v. 69.

Uitde nieren. 1v.76.

vUitvallfn in de Tering doodclykw. 1 1.1 1.. .

Kaulheìt., .vòorzegg v1. 34.

Gelubden wordm nietkail ‚д v1. 1.8.

HAIRWORM, Tyd 11.1.0.

HALS, Omdríaijingvoorzeg. 1v. зуд/п.

. 58 «

HEESHEID. i

l'1‘yd,`1`11.13~ 1.0.1.3.

`Voorz.in oude, 11.4.0. ‚

_ HELPENDE., SCHABENDE. п. 1.7.

HERSENEN ‚- '

Koude fchaad ‚у. 18.

Сей/шк. toeval ‚ V11. 58. `

Woude. toeval,v1. fo..

Vourzegg. V11. 14..

Doodelyk v1. 18.

Koud 'vuur , `voorz. 111.50.

HERTSWONDE , doodelyk v1.18.

HEUl-‘EPYN , Tyd, 111. 1.2.. 

Vo or. 11.59.60.

HIK.

Oorzaak, v1.39, »

Ont

 



over 'de 'Äp/yorifmm. 10)'

Onrfìokclever toevallen v. 58. Y

Quade voorz.i11 ’t bloeden , v. 3.

Те veel purgcren , V14. »111. .1. 1,

Braken, v11. 3. _

Darmkronkel, vn. lo.

-Voorz. v11.17.

Genezinge, Nìezcn v1. 13'.

HOEST,

Tyd. 111.`f.z;.1o.23.

Ouderdom. 111.24.31.

Oorzaak. kouw. v. 1+. r

Voorz.in waterzugt. wanhopig, v1 3 5"

v11. 47.

Битве in brandende koorts.

` Voorz.1111.5'4.

Витя van hoeft.' voorz. „1:46- .

HONGER .

Ouderdom , verfcheide ‚ 1. 13.

Voorz. 11.4.

Arbeid fchaad ‚ п. 16.

Droogt, v11.f9. "

Word zwaarder verdreven dan` дот,

11. Ы. ~
'Vex-dreven door щуп, 11. 2.1.;

Эти/1 tot eten.

Voorzegg. 11. 32. .

Quade, v1'. 3, 'v11.6.

Purgatiegeneeft; 1 111. 17. \ ` "

Walg. in vrouwen. таим-61;

BOOFT. d

Putt' 111.1 ‚2 . ‚‚1 ì _‚ 33543. {ГеКСдД'

"1_,а
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Teken. 111.70.

Voorzegg.v1. 51.

Levens Wet. 11.64.

Gener.. aderlaten , v. 68.

Ontílaning, 61.10.

Zwaarbeid, tyd 11 ъ; 17.

Оси-тёк, warmte . v. 2.2..

Wam/e voorzegg. v1 1.14..

' Zweer. warmte helpt. v. 2.2.

HOOFTPAN ,

Gebroken hooftpan v1 х . 24.

IIOOFTZVWYMELING .

Tyd 111.17.23.

Ouderdom 111.31. ~

Mezduy/ìerbeilí. quand v111. 1 g.'

Gencz.purg.1v. 17.

HUID , ‚ '

Voorzcgg. v. 61.

Dunne tekenen 11.69.

I.

JEUKING .l

'Van'1Tam1Jleefcb. ouderdom , 11 1.2. ç.

Das heelen lighaams, ouderdom 1 1 1. 3 1.

INGÉBOOREN WARMTE,

тетею; 1ydr, 1. 1;.

ouderdom, 1. 14.

п .. ы“ .h

. v

‚ . . .

- „ ~ LAN;
.1.; _ ,g

 

.A_q*
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K.

KANKER.

 Verborgen, voorz.v1. 38.

1 KEELONTSTEKING.

Tyd, 111.161.011..

Goedev1.5‘7.v11.49.y

Voorzegg' < Quadev.1o.

KLIER ВЫП... voorzeg. 1v. 54.

KLOOTEN' zle Ballen.

KNOBBELLS.

Tyd. 111.1o.

Ouderdom. 111.10.

Voorzrg. van berßcn . v1 1. 8.

Gener.. waarfchouwíng. 11 . 14.

In de gewrigren, in lange koortfen. rv.`

44. v11.64..‘V '

Genez.koudehelpt. v.1.5'. . v

Памир”.

Genezmg, 1v.82..v11.5'7.

Puillen, v1.9.

KOLEURS verfcheidenheíd voorz. xv.'

‹. А o.1/1l.60. ‘

'L KONST DER GENEZINGlang 1.15”

Haar toebehooring. 1.1. ‘
KOORTS, Y

Ouderdom, 111.19.

— Vuorz.11.18.111.‘.

Vantyd. 111.6.

Vclhtrñn.;. 111.39.- _

g Slaap. n.67. F 6> Т"?
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VanTranen, 1111. 5;.v111.z..

Doofheid . 11 1 1. 60.

Tanden, 1111, 53. ’

Hals. 1111.37.v11. 58..

Ademen, 1111.68.

Zugren, v1. 54.

stikken, 1111.34..

Blnedfpuwen ‚ v11- 37.

ИудеЬиШсп , 1_111. 73.

Pis, 1111. 69.70. v11.31.~l

Drek. 1111. п.

Blocdloop, v1.3.

Warmre, 1111.67.

Grilling . 1111. 29.¢

Kramp;`l 11.16.

Kliergczwel. 1111. 5;.

Vermoeirheíd , 1111. 3 1 .

Verzvvcerìng , 1111. 51.

Uìneering, 11.1.8.

Neusbloeden ‚ 1111. 27.

Oordeeldagen.- 1111.36. 61. l .

Geelzugt, 1111.61.64.. ‘ '

Zweeren. tyd1111.6.

Levenswct, 1.16. v.6g.

Spyzewìen {chadclyk . f 011.65.

Schadelykinftverheíïen, ,1. 19.

Genezing in geen Западе ‚ v11.41.

y 0111111111 deziekte. 11.16; 1111. 51.111. í.

v1: 40. 44.51.’ V11. 52.'.

Наклеив Kaortr, ‘ . 1 _'

Tyd, 111.7. 11.14.

к VO11”.
l' ' '.

  



l over de dp/oorifmen.

Ouderdom , 1. 14. 111. 29.

‘Voorz.1111,66. щи. lo. -

Van zweer, 1v. 37.

Levenswct. v. 6.1:.

Bram/ende koorts.

Tyd, 111.11.

ouderdom, 111. 30;

Vomz. 1111. g4.
VanTyd. v111. 8.

Grilling, v1.26.

Genez. kouw vcrlulì. 11 1 1.18

109i

Lìgrhoofdigh wanneer , v 1 . :6.

Geduurige koorts .

Туй, 111.11.

Voorzmm zweet. 11 1 1. yágf

Grillnig, 1111.46.

Speekfel,

Pis en

‚

Drek, 1111.47. v11.69.`

Kramp, 1111.49.v11.73.`_

Ligrhoofdighciten

Ademl1alir1g, 1v» 5o.

Heet/:oude koortsl ‚

Voorz.1v.48.v11.7z.,

fende/1¿rfe koortx .

Voorz. 111.551

Плащ/ф koortf,

4Teken. 1v.63.

Welke moejelykis, ¿111. 30:'

Andermrlaagfe ' ‚ '

Tyd, 111. 1.1. '

,\‹г

901:.
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Oordeel. 1v. 59.

Geduurige , дсуааг1уКс -‚ ШП'СПГУСНЁЗ,

nier, 1v. .13. v11. 61..

Derdemlßßgfe koorts.

Туй , 11 1. 1.1.1.1..

Tekenen uit pis, 1v.74.

Voorz. v.7o.

Van tyd , 11.15.

Neus bloeding . v1 1 1.3.

Bfual/¿ge baarn . 1 1. 47. v 1. 50.

вшита karts.

Tyd . 1 1 1.16.

Longekcortx.

Туй. 111 17.

Ouderdom , 11 1 . 1.7.

Waar van , n.45. v 1.64.

Tekenen van l.111gdu\.1rigl1eiclI

van zweet, 1 .1.36.

Pis, 111.31.

chcr , 1v.51.

Voorz. 111.44. v 11.63.

Levenswct, v. 64..

Шиит/совки?

Ьсгсизшег , 11.64..

Met шутит/им.

t Tekenen uit pis 117.47.11..

Voorzcgg. n.31.

Weer {Монета .

Oorzaak, 1 1. rz.

Van waar, 111.36.61. -

KOPPEN. waarnoonig, ‚9.50.

‘.

` км:

  



over de ¿Morì/mm. 1.11

К RAKEBEEN doorfneden groeit niet

meer. v1.19.v11.z8.

KOUDE .

Ouderdom , 1 1 1. ц.

Goed, v.z1. 23 15.

Schadelyk 11.18.10. zz. 23 . 24.

Ziekten van kouw . v. 17. 20.1.4..

In een byzonder deel.

Schadelyk, 1v.39.

Voorz.quaz1d . v 1 11.1 I. 1a. 14.

.Aan de цапфа: dalen ‚ 1. 1 1 . 1.26.

Voorz. in koorts, 1v.48.v1 1. S9.

Verandßrlyke , 1 '

Voorz.1v.48.v11.69.

Doodsbceltenis, v 111. 1 8.

Gencz. warmte ‚ 1 1. zz, v. 19,

KRAMZ". Tre/¿kin .

ouderdom. 111. zg..

Oorzaak . kouw , v. 17.10.

Vervulling of

Legíng. \ 1.39.

Zweeren , wanneer ,v . 65'.

In zwaarmoedigcn v1.f6.
» Toekomendein kootrfentcken,1v.68 Y

Voorz. in koorts , l 11. z 6. '

' Quaad in koorts. 111.66. 67.

Inwaken. v11.18.

Hirte, v11.13.

Neus bloeding, v. 3', „1.9,

_»Darmkronkels , v1 х. 1°.,

ya» Методы. 511.16.

Tè
ь,



1 1 L г dan аду/адг

Тс veel purgcrcn. v. 4.'

Vrouwcnvlocd. v. $6.

Doojelyk in geduurige koorts 1 v. 49. .

Van purgatien , v1 I. 7,7.

Nicswotrel, v. 1.

Dronken zyn , v. g.

Inde regterbal. V111. 11.

Eenwond, 11.2.. \

Genezing, warmte verzagr , v. zz. ‘

Koude verligt , v. 2. g.

Verdreven door koorts , 1 v. 77.

Van een“ derdendaagfe koorts ,

v.\70.

Жаждущий/гид ,

Oorzaak koude . v.'17. zo.

In wonde. wanneer, v. 6;.v v

Voorz. v. бес.

Щиты hitte, V11. 13,

Genez.koude. v.11. e

Hirte vcrzagr , шаг. -

Verdvvynt na koorts ‚’ 1 v. 57. .

KROPZWEREN . Ouderd. 111. 2.61

KRUYING ‚ zie Poging, '3

ы.

LANDSCHAP.

_Waarfchuwing in de levenswetw, 1,`

' ' . 11-4 -

Geneefmìddelen , 1. 17. `

пышет; ‚ welke goed , » 1 1. 4;'.
‘ Н М LA-y

 



over Je ¿Mori/men. i 1I 3,

ЬАЪЕКТ‚'Туд‚ >111:20. W

LEDEN, am. > I ' ~.

Voorzeggingdes doods.v1 11. 10.161 1 8

LENGTE'DES LIGHAAMS, 11.54..

LEVEN van warmte, v111.18.'

' lskort. 1.1; "

_. LEVENSWET. f

Wachting, 14:10.16. 111.3.

Veel, waarnoodig, 1.4.5.7.!0.

Dunne. waargoed . 1.7.8.1o.11.`

пышет; waar dieníìig , 1 1 . 45.

Misflag, 1. 5. I ` '

Zie meer in SP5!

LEVER .

Py». verdryfrkoorrs, v11. 51.

Ontwaken. teken, v.58.

Voorzegginge,Y vn. 17.

Verzwnrm . genezing: voorzegg. v 1 1, 45

Waferzugts топ. v1 1. 5 5.

Wonde, doodelyk. v1.18.

LIGHAAM.

Bereiding , zie Purgnren.

Langte. 11. 54.

LIGT HOOFDIGHEID. .

Китами.

Ouderdom , 111. 30.

Tekenen in de pis 111.71..

Voorz.'in oude. '/11 1.1.

‹ Quaad uit longontûcking, VII. 19.,

[гл/1”: raar/mrt: ,

1n Panbroukl 1111.24. 

- Goede



I I4. _ .danwyzer

' Goede voorz.. па Пщтсц ‚ 1 1. a..

Nalacche'n. v1. 53.

Quaadìnkoortfen , 1 »1.50.

» _ Metopzet, v1. 53.

“ Nadrinken, v11 7.

ln neusbloeding , v 1 1.9.

In darmkronkel. v1 1. хо.

In waken, 1111. 18.

In hooftwonde . v 1 1. 14.

Kleene шторами,

Waar goed , v 1 . 1_6.
Raum). n l

Tyd . 111.10.22..

Van een zweer. v 6;.

In zwaarmoedigen, v1 $6.

Van de mammen , v. 4.o,

Voorzegg. v11.g.

Ontbinding. v1.1.1.

volheid. "11.16.

LIPPEN , voor-1.11111. 13'.

In geduurigc koorts; 1v.49. v1 1.

‚ ’ 73.

LONGONTSTEKING . ziet Пегий,

LYFMOEDER .

Спирт/зги . matig is een teken van

пивших-ММ ‚ v. 62..

Warmte helpt ‚ v. za..

Harde mond is geñoten ,. v. $7.

Isin z wangere gefloten ‚ v. SI»

Ong/¿0km tekenen , v. 58.

-Verzworen, genezing. v. 47.

_ « Roos

 



1 15- over de ¿plead/men.

Roo: in zwangere doodeïyk ‚ v.43.

LYFWATER , 10012.. v 11 . 74.

Verligt door buikloop ‚ v1 1 . 29.

uM.

MAAG 1 f.

Hirte туп, in koortfen quaad, n.651

Genez. purgeren . 1 v.17.

Winde, doodelyk, v1. 1 8. `

MAANDSTONDEN ‚

Komende genezen kinder ziekten.1 1 1. 2. 8,

Genezen het bloedbraken ‚ v. 31..

Won/en opge/lop: 1n zwangere . v. 61~

Vloeyende voorz. v. 6o . .

Ombra/rende, Teiln n ‚ v. 39.

Voorz.. v. и. v1 2.9.

Neusbloeding helpt . v. 3 3.

Rocking дети . v. z 1 .

Те veel, voorz.. v. f1.

Genez. v. so.

,Quadekleurs genezing, Y. 36,'

MAGERE , zie Vette ,

MAМMEN ,

Voorz. van melk, v. 39.

Bloed . v. 4o.

In zwangere, van.

- VermageriY g, v. 37. $3.

ME LK . In opgefìopte [londen , v. 39.

Zwangere , voorz. v. 51..

Wie oed v. 6 ,g ’ ‘l MID;



1 16 _ '~ '..á'alf'zz/yzef"l

MIDDELRIFT,

Mild, doodelyk,; v1. 18.

M1ьтъпстю ,.
TyCl,y 1_1 1.2.2.V `

Voorz.v1.4.g V111. 8.

Buikloop goed , v'1.48, l

TYD. 111. n.

Voorzegging van de 4mamrnen , v. 3 7. 3 8.

. 53

Oorzaalc, áderlaten. 11.3.

Buikloop , 11.354.

д „ Perñîngfotûoelgang. v11.1.7.

Moedcrilym . v.45.

Tegennatuurlyke vermagering, v.

44-

Uittering in de koortl. v. 5 5.

MOEDER , zoek Lyfmnler.

MOND , ‘

Zoning'. tyd 1 11.1.1. .

Ouderdom ‚ 1 1 1 f1.4.

_Bittere , genez. 1 v. 24..

Ы.

NAGEBOQRTE..

Niezen dryfr uit, w49.

NAGEL . l

Zwem ‚ voorz. v1 1 1 . 1 1..

NATUUR ,

щами, 1.4.11. 3.4. 17. 51. v11.71.'

Отит/2:14. 11 1._ 1.. .

Voorz. -

 



«over de арт/Жмем” ’
Vot1rz..11'.3.|..1/1.a..v11'iî.'”18.v 7 ,

NAVEL, ‘t д ‚ _

Ontíteking ouderdom ,e 111'. a`»l»'` "

Pyn voorz. 1v. 1 1 ._

NET, dik , maakt onvruchtbaarheid . 1.64: \

Uitval , verrot. vI 5_8.

NEUS. '1"" .' :’~

Voorzeg. intgeduuríge Кот-(Ген; 1v.)

49-"1-731'
t

Vagtige, ouderdom. 111.31.

Endroage vòorz. v111.3. _ Y

Blocdcn in* een Áderdençlatngflì: Жом-ц,"

i» 3 - “‚‘уоот2.п„п.‚3}Ё

Ешг, verdryfzhooŕrpyn'. 111.111.>

Bedrukking: kra'gtfvàfy. ‘". ` г

NIEREN ‚ f ` "

Blnulen teken п.;7.78. I . . ‘

Verzworm, toeval. v.58.

Zweer, teken, 1v`.75.

Haíŕen `  “т ì-.

Stukiexvleefcb. 1v.76. ‘ ‘ _ ' k" _"

NIERWEE, zieGrm/eel. ' 'r ‚"` А

NÍEZÍNG» ` " f

Oorzaak. v11. 51.

Geneeß den hik ,' v1.13. '. ` »

Moeyclyke baring, v. 35'. 'h ‘

Verdryh de nageboortc, Y. 4.9. L'

N'lESWORTEL. ‘ - ` ' , .
Bereiding tot Nieswortel . AIv. I 3. U.

Hoe dc beweging des zelven geholpen en

" дыши-мн.

Gt:-l

З

A.



I. 18 `Аатшузег

Gezonde gevaarlyk. x v. 16.

Voorzegg. van kramp , v. 1.

Zie meer in Риг; atie.

O.

OMDRAAYINGEN of 'verdŕàairle doelen.

Voorzjn koons, 1v.35.49.v11.58. 73.

ONDER BUIK.

“ВШИ: cn dunnc.

Voorzeggìng, 1 1. 3 5' .

Py», {ешь 1 . Зол” 39.

ONGENEESLYKE. v1 11. 6.

QNTFANGING,

Tekenen, »£4 1. $1. 61,

Bclctzel , v.46.6z. -

jongetjes plaleing , v. 38 48,

Teken van de kleur ,

ONTSTEKING,

Verfch , genezen van kouw , v. 23.

ONVRUGTBAARHEID з

Mon , v. 63.

Vrouw . zie Vrouw.

OOGEN , ’

Voorz. 1v. ”лица;

In geduurige koorrŕ., 1v. 49. v 1 1 . 73.

Braken. vrrììg,

Slapen , v1 . 51.

Oogontßeking ,

Tyd 11 1. 11.1.1-4 16.1.1.

yerdwynxng , v 1. 17.

Рук,

 



over de Äpboïzfmen. 1.19

Pyn, enez.1(1.3P1».i§1:1¥_..1l$.“l г

Traagheyd en ' '_ х

Byring, tyd. 111.17.

_ Sump/md. `y

Блудный! en '

Vagrigbeid. ouderdom. ' 111. 31.

вилами in zwaarmoedigen , v 1. 56.

00111112111., _.

Тог/готики tekenen by naët . 1 1 . 13 .

Vanpis; 111.71. ‘ ‘

сап/имидж. 11.14 111.36.61.
'v0111'z'2-„g.1.12. l Ь- “. А А.

« Nie! temere-1.. 1.19.19, n r .I i

Олимпиад/ею , 11111„ 1'l.I 51. 61. 62..

Vxxxl4o/

Mocyelyk . 1,'1. f

OOREN.

Voorz.v111.14. . 

Vagzige, Onde' 10m. 111.14.31. “1

Pym,1y1l.,111.:.1. ' `

огонзтортв Pls. _ "

‚ Tvd. 111.5.

Ondervom. 111,31.

Genuine. адсг? fen. v1.36.v11.48.

Wyn, 1111.48. _ 

OPRUPSING. zuure.

Voor/,11.33.

Goedm Spysloop wanneer, v1. 1.

OPSTYGING, niezen helpt. v.35.

OUÍBER 10M,
Temperament. 1.14.15. l

Tem`



\

_l 7.0 Латвии

Temper, 1.1415., . f ~

Vonrzcgg'. 11.34.4911. 14.11111. .1.

Levenswer 1. 13.14 1516.

Verhoeding. 1.17.111,3.

In andere , I . 2..

Eerßgeáoorene ,

y Ziekten. 111. 2.4.

Tßndinge,

Ziekten, 111. ц.

’2йс1‹геп: oordeel ._ н 1. 28,

longen, _ ' ` y

De lente en zomer komen over een

- “_ _l 111.18.

__ Hongerx. 13Í1`4. Ё

l Ziekten111.2.7. ’ `

.- Geen vocteuvclv1.3o. 4

Voorzegg.derziekten . 1 1. 3 9, 1 1

ь 2 I

Levenswet 1. 16. d

Manáßre , . .

Lente en zomer zyn voordeelig , 1 1 1.

Ziekten 11 1. 27.

Ziektens voorzegg. 1 1 1.1.8.
Iongeling . i

Honger. 1.13.

Buiks voorzeg. 11. zo. 53.

Ziekten , 111. 29,

Zinktens voorz. t 1. 4g.v. 7.

Man. `

In den herfll en win-ter gezond,1 1 1- гр.

Ноп- '_

 



werde Äpkoî'z'fmm. 1 21

Honger, 1.13.

Ziekten. 111. 30.v1. 57.

Ommen,

Temper. 1.14.

Des Zomers gezant, 1 11. 13.

Honger. 1. 13.14..

Buik. 11. 2.0.53.

Ziekten, 1.14.111.31.

Voorzegg.11.39.4o.49.111.1z.v1.

6,v111.1.

PERSING э

Voorz.ín zwangere, v1 1. 2.7:

PIS.

тж, Klonre. quaad. 14.72..

Wit, veel. dik,bevrydv.1nee1 zwerîng.

1v.74.

Dik, grumellg. weinig.

Voorz. 1v. 69.

Veel, ’s nagrswatbeduìr. 111.83.

Ontbinc de ziekte. v1. 54. V11. 73.

Wolken, Voorz. 111.71.

zetje?, voorz. 1v. 69.

Galagtig wat beduid , v1 1 . 3 z,

смет, wat, 1111.33,

Geroert, wat, 1v.7o.

элита, wat, 1v.,81.

F _ shui~



1 22 .danwy/ìr

Srbuimig . voorz.v1 1. 34..

“Ум, wat. 1111.35.

Шалый: nieren of

Blaas , 1v' 7 5,

Uit nieren . 1v. 78.

Blaas, 1v.8o'.81.v11.39.

Bloed engrumeling wat , 1v.'80. v 1 1 . 39.

Grumelig , vaan.. 1v. 69. '

Елен waar van daan , 1v. 75. 81 .

Vleezigeßukjes en

Draden of Haren, 1 v. 7 6.

Meelagtìg dik . v1 1. 31 .

штамм . 1 v. 77.

Scbolmgxig . 1 v. 8 1 .

гашу, Steentekcn. 1v. 7 9.

Voorz. in ’tgemeen ‚ 1. 11.. v1 1. 66, 19,

In geduurige koorts, 1v. 47. vxx. 69.

PISPYP . .

Knobbels-geneezen, 1v. 82.. v1 1.57.

PUISTEN .

’ Zweerende ,in de Lente ‚ 1 1 1 до.

Brede. hoedanig , v 1. 9.

PURGEREN VAN ONDER,

ln de Lente , V147.

’s winters 1 v.4..

Nietpurgeren.

Des Zomers . 1 v. 7. 9.

In de Hontsdagen . &c.1v. 5.

In de hevigheid der ziekte, x 1. 1. 9.

In vermagerden ‚ `11.35. 1v. 6.

  

Wie



wer de dphorifmm. 117.3

Wie men moerfurgeren , 1 1 . 8, 1 v. 1812.0

vini

Wut men тигрятам}: . v. 36.

Men moet purgercn ,

Moejelyk brakehdc . I v . 7.

Zwaarmoedige , 1 v. 9, .
Terige, 1v. 3. l

(дм: oogen hebbende, v1 . 3 I.

Zwakke zweetendc, 1111,61.

Zwangere. wanneer . 1 v. 1.1.'. и:

Men moetутрат

'Gekookte dingen, 1. az.

overvloedige vuilighedcn. xv. 1.1¢. v.'

‚ z’.

Бланш: weg, 1. 2.1. v11.61.

Bereiding tot purgeeren, V1,1. 9. rv. 13.

y l 1.70

Hoe «veel te purgeeren. 1 . 2.3 .

Те helpen , of ' ’ ’

Тернии, hoe, 1v. 14.15.

Eind, teken . 11. 19.

Voorzwanuitwerpfcls. Iv. 21.' ‘

Kramp. v.1.v11.z;.

Teken van wel purgeeren, 1. z. 23. 15'. '

1v. 2. 3.

Sibadelyk. .

In ’tgemeen . 1.2.. ag. 111.2. 3.

Ontrent de Hondsdagen , Bcc. 1v, 5'.;

1n gezonden, 1 1.36. 37. 1v. 16.

De raming , 1. zo.

Tm zelfs питии. voorz.1. z.

F z А!
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mw" de dphwifmqn. I Lf

(L

ТЁАРРКЁНЕНЭ,

dom, 111.31.

wstet, 1.x.:o:v11r.67.`°

.ring voorzégg. п. 36. `

ß.
.J

THEN,

Iom. II. lj’.

)L1\Ve,fy\1, III.S,'

X, ' '

vrrromfvclf,y 11.17.52,.

¿TYVIGE TREKKING ‚ zic

Кттр:

NG» 7:28. '

10P ‚ ' `

.111.11.Iz.16.zz. ‚ `

zdom, 1111.30. 

duden, v.65,

чЫоор, vî1.75'.'Í ‘l ~

.L.v1.3.43.vll.76.

.ucd in Mihzugrigcn; ‘v 1243. .

iulhc'lt, villj'. ‘

lvanzuivercn afgang', v1 1. 2.3.

lyk van zwartegal, 1v. 2:4..

Metfìukjesvlccs, :lv.z.6.> _

.

тЫоосЬееп, VIL 19



1 7.6 Литву/ё!

't

Voorzwx. 1;. v1 x. zo.

Doodelyk in de moeder van zwangere i

v. 43.

Genez. van geengczwox'e , v. zg.

ROTTINGEN ,

Tyd, 113.16. zr.

RUST ‚ zoek Beweging,

es.

sAMENsMELTING;

Vaorzegg.in koortfcn . и. 284 ‚

In zwangere, 1.57. .

Levens wet, L64.

зснщм ‚
лап den mand ‚ voorz. I I., 43; 

In? Идей/Ритм, waar van daan, v1 Il

30.

смерд, wat beduid„ _v|1.34.

ДАМ“, WAKÈN,`

(щепа. n.3. vxx.7x.

Slaap ‚ ‚

Voonz, 11. I. \

In koorts, 17.57.

Hooftzwymeling. vm. xg.

Goed in Iìgthoofdigheid , l I. 2.

Na den durft. v. 2.7.

` Uitwerking, xv. I4.. 15.

Lan:

Af¢А



\

~ ‚ over de ¿Mori/men. 12.7

Langa, кус], 1.1;.

Walzen , ‘

Ouderdom ‚ п. 24. 3 l.

Voorz.quaad. п l. x3.

SLAAPKOORTS. Tyd, 111.23.

ouderdom , 111.30.

SLYM, .

19e/Irren, vcrligcíng, 911.74.

Woeijing van ’r hoofr. vn. go.4

SPECERY ROOKING. v.2.8.

SPENEN , ouderdom. и 1.30.

Goed. Iv.zg.v!. I l.

8 Wagringvan genezen, v1.12.

i l г

Vporz. in geduuríge koorríën, IA. 47

' “1.69
Zydcwcc, I. lz. »

Tering, v.xx.v1!.78.

Bloed/[mwen ‚ zie in Bloed.

Et/erfpmvm ‚ zie Euer.

SPROUW, Ouderdom, 111.24.

SPYS, voeding.

Wagting. x.:7.\x.7.gr.

Voorzeg.xx.5r.3z.

Kokings vom-z. van tyd ‚ 1. Il. I x. I l.

‚ Onderfcheid, n.18.

Veilighoe, 11.1;.vIL6g.67.

Schaad, 1.11,19.xx.xo.vn.6;.67,

Weinigwaarnoodíg. 1.10.14 18.

\ Yeclwaarnoodig. 1.14.I$13,

. ` F 4 í Over



1 2.8 Атташе?

Overvlocdijckenfn, xxx. 8. x7. 111.41.

4g. vx I. 64.

Werking. 11.17.

Gewoonxegaar voor, 11.38.

Vugríge, aan wie nuttig. I . I 6.

Нит; voedend, I 1.18.

Traag voedend waar noodig ,'x 1.7.

Verandering waar helpt , I х . 4 5. '

Quad: voorzcág. in purgeren , xA 36.

SPYSLOOP , Tyd , x x x. 2.2.

Оцаегдот . 1 I x А 30.

Oorzaak ‚ in Mihzugrigen . vI. 43.

' ' Buikloop, v 1 I. 70.

Voorz. van oprupfìng , vx. 1.

Waarfchuwingin purgaríen, I v. Iz..

STAMELAAR, voorz. vx. 31..

STOM ‚

Oorzaak, v`xx. 58.

Voorz.v1. 51.

Van dronkenfchap. v’ 5.

STOMP GEVOEL ,zie Droefgevopl.

STONDЕN , zie Миш/Дошел.

STOVING ‚ КООКПЫС.

Verwekt Randen , v. 2 8.

Verdryfc oogpyn , v x . 31.

'Schadelykhcyd . v. 28.

Proefot'yemanrzwangcr is , v. S9.

SWAAR

Щ

_—‚.

 



over de'dpbarifmm. 1_7.’

WAARMOEDIGHEID. ’

Tyd, xn.r4.zo.zz.

Teken. le.4o.
Oorzaak, vrees, en droefheît, v1;

23

Чоогъп. 11.56. .

‘l Buìkzuìverìng, n.9.

SWANGÈRE. Teken, «41.51.6:3
И Y ~ Vrugrs ринга, v“ 38.48.

Vo'orz. van demnmmen , v. 37. 38. 52.

к . - v A'

Van deSronden . v. 60.1 Í '

"Y

Kleur.' и“. ‚ к.

Aderlaring, 8.31) .h ;" . `,

Buik!00p,j>v.'34, ч :infn "

Períìng, v11.z7'-.y ‘zag '. Я

Ronsindemocder. »234.2

Koorts..v.=51. .d Í. :.

Haaüige ziekte; 17:30. и рт ‘

Vermagering;_v.44:. .Emea-:2*

n

» о,

SWARTIGHEID, f

Oorzaak ‚ kouw v.17. zo.

SWEER.

Tyd. xxx. zo. и.

Voorz,vx.4.

Van klopping» v1!.z.x,` . у:

П: ‚ЁЕЁУСЁ. ‚9763. l 0:15: :Q (351.45:

Ё .х1111'М72!сг:цёг‚ „_ g.’

ушные gw, ваш .nf ‚в «.25
I “u” ‚ шт! . ’.‘l :'1."_rî¢_

37,3 ' Коне

Y, ‚т
.‚’‚д.



a
1 go .danwyzer

Koudefchaad. v.zo.zz.

Voorz` van langduurige vl . 45.

Desmonts, пъп. С

SWEET ‚ ’

In kaonfen , tyd n l. 6.

Daad. annwíe. ‘.v.7r.` .

Byzoudcr decl, beteikend plaats der

ziekte. n.38.

Voorz. r. 12.п x. 79. '

1п!‹оогг5, n.36. .

Quade in geduurige koorts. 1v. 56.

Inde raming , hocdanig, v1 I L4.

Koude grilling. дам, чих-‚4.3!

Warme. wat beduìr , n.42. ‘_

Koude. quaad. U.4z.lex.4. '~.~

Voorz. in koorts. '_xv37. ‘

'Veel cn geduurig wat betekent, ПИ. 42.

- ‚ vu. 61.

Na den Лавр, waar van.. или;

\?«'а:п'с1шщс1г.1“1114;ь` .› ...I
Genczing, wvujxmär' -

.v«~ ..-_A.Ll „12.)

.v._ Y

‚1. . |..x'~.

TÁNDEN, .15.1 ‘l _"H'4 -LÃfy'f'

Глядят ‚ оиёсхдошехъйсыстпг. :si

.8,1 . ‚ад шииты”.

Koude fchaad.v.xß. «_I- “Ед «If-îîifÍf/Í

Sljmigheit ‚ voorz. in koortfeu . Iv.'

ъ; . ï 2,' '_ ТЕ EL ч



over dq ¿phon/him. ' 1 31

TEELDEELEN VERROTTING ‚ Tyd ‚

111. z 1

_ TEGENDEEL 5 `

Gcnezing, 11. 17. zz. 48. 50.7. 19.

Allcnxkens aan te wenden , 11. 5' I .

ТЕМНО,

Tyi, 111.13.16.zz.

Ouderdom , 111. 29. v. 9. vlìl. 7.

Oorzaak uit Zydewee ‚ v. 1 5 .

Van bloedfpuwcn , V11. I 5. 16. 78.

Ест, vn.16.78. `

Spenen, v1. Iz..

Voorz. dooddyk .‚ .

Van Tyd 111. Io.

Aart, v111. 8.

Buikloop. v. п. 14.vìi.78.

Spog , v. пиши. 78.

Erterlozing van boven . vu . 7€

chcuswet, v. 6;.

Purgatìc, n.8.

TONG ‚ voorz. vii.. 4o.v411.9.

TRANEN,

ouderdom, 111.31. .

_Voorzjnzickten , 1v. gz. vin. z..

TREKKING, штату. ‚‚

TWEELINGEN. 

.g ,_ _, Eenvaanidcn шланги 11.158. l

туп вяз MARS.. \ »

Toetegeven,x.va.17„fl¿ «v'j

/

" “гс " ' bef
r." ы. ‘..‚ \



I, 1 84 . Y/ímzwyzer

Gezonde gevaarlyk ‚ I v. 1.6.

Voorzegg. van kramp , v. I.

Zie meg] in Риг;„ее.

0.

OMDRAÀYINGEN of 'verdr'àaidedeelem

Voofz. ìn koorts, Iv.; i. 49. v1 1.58. 73.

ON DERBUIK,

`'Dikke en dunne.

пошлет, п. 3g.

Py», {ешь I .8o..x139.

ONGENRESIJIKE.Y пи. 6.

ONTFANGING,
Y Tekenen', кпд 1. 5x.6x,

Bclctzel, v.46.6z. 

]ongetjesp\aatiìng . v. 38 48.

Teken van de kleur ,

ONTSTEKING,

Verfch , genezen van kouw , v. 23.

ONVRUGTBAARHEID ,

Man, v` 63.

Vrauw . zie Vrouw.

OOGEN , ` _

Voorz. Iv.§z.vxll. z.

In geduurige koorrê., xv. 49. v x 1.73.

Braken. нив.

Slapen, v1.51.

(Заявите/вёл: ,

Tyd lx 1.12.141641.

yerdwynmg , vr'. x7.

 

 



Pnl-__1`

over d?.í¢bor@9nen. 119

Py», enez.yx.3v1.f{1`1`.4ů."‘ "

Truggheyden' ' '~ x

Byling, tyd , 111.17.'

 вкатили. ì

гну/маем en 

гадая/„14 . ouderdom, ‘ 1 1 1. 31.

Blindhe-yd in :Wam-moedigen ,_ v 1. 56.

OORDEEL, __ '

Тог/кошма): rekenen by mgl: . п . 13.

Van pis. 1v.71. ‘ '

Oordeeldagm. 11.14 1\'.36.61.

' Vo:u‘ze;„g.1, u, ' t“ ‘ "

'Niegrcruerefu 1.19.19, v, r '

Отошли/т , 1121;. 17.51. 61.6z.

v111.4.

т.
д

Mocyclyk. 1,'1. l

ooREN. '

Voorz.v111.14. I

Vagzige, Oude' Vaom, 111.14. 31.

Pym,1y‘i, 111.21. `

OPGEST()PTE РЕЗ.

Tvu, 111.5,

Oudcrmm. 111.31.

Gunning. aJer! ren, v1.36.v1»1.48

Wyn. v11,48. ‘l

OPRUPSING. zuure. ’

V.»or'/..v1.’33.

Сосала 5руз1оор wanneer, v1. I.

OPSTYGING, niezen helpt. V-3S»

@Until 10M,

Temperament. 1. 14. 15.

v

Tem`



)_ до »dawg/zer

Temper, x. x4 xg. . „а „ .

Vom-Legg. xx.~j+.4g.ix. 2.4.1111. 1.

Levenswer 1. 13.14.1516.

Verhoeding . x. 17.111,3.

In andere, 1.2.

Eerjŕgeáoorene ‚

Ziekten . 1 xx. 24.

Тмшпде,

Ziekten, xxx. ц.

'Zicktens oordeel „. x x 1. 23,

longen, ‚ ” I

De lente 'en iomer komen over een

l _ 1 x 1. 118.

_` Honger x. 13.14. `

Ziekten 1 11. 2.7.

’ Geen voeteuvelv1.3o. ..

Voorzegg. derziekten ‚ I I . 39, x xg .

. v › 2 о

Levenswet 1. 16.

Manbare , . ,

Lente en zomer zyn voordeelig , 1 1 x.

Ziekten x I x. z 7.

‘ Zicktens шок-24:33. 1 1 1.28.

Iongeling ‚

Honger. 1.13.

Buiks voorzeg. 1x. 1.o. 53.

Ziekten , 111.29.

Zinktens voorz. 1 1.4;.v. 7.

Man.

In den herffì en_ winter впопад! I- 13— ‚

Hon- . .

 



werde Äpbarz'fmm. I 2.1

Honger, 1.13.

Zickren. l'rl.3o.v1.57.

Оштип.

Tempel'. 1.x4..

Des Zomers gezant, 1 п. x3.

Honger. 1.13.14..

Buìk . 11. 20.53.

Ziekren, l.14.|n.3r.

Voorzegg. x r. 39.40.49. п r.rz.vr.`

6,v1 l 5.1.

PERSING»

Voorz.in zwangere, v1 l. 272

P15.

Wirte. Шлите. quaad, r4.72..

Wit, wel. 112!е‚Ьеугус1ппеегтлен-1113,

n.74..

Dik, grumelig. weinig.

Voorz. rv. 69.

Veel, ’s nagts warbeduìt . xv. 83.

Ontbim de „еще. vx. млн. 73.

Wol/ren, Voorz. xv.7l.

zer/et', voorz. rv. 69.

Galagrig warbeduid, v11.3z,

Ge/c/vlff, wat, v|1.33,

бегаем, wat. 1v.70.

Srinkcml. War, n.81.

F . ‚572141



1 2.1. титул,”

Schuimig ‚ voorz. v1 1. 34..

'Verl wat, v11. 31.

Bloeduit nieren of

Blaas , 1v' 7 f,

Uit nieren . 1v. 78.

Blaas, 1v.8o.81.v11.39.

Bloed engrumeling wat , 1v.’80.v 1 к . 39.

Grumelig, ‘vom 1v. 69. '

Erter , waar van daan , 1v. 7;. 8l.

Vleezìgeßukjes en

Видел ofHaren, I v. 76.

Meelagtig dik ‚ v1 1.31.

Zemelaglig , Iv. 77.

тощи; . 1 v. 8 1 .

Zundig, Steenteken, 1v.79.

Voorz. in ’rgemecn , 1. n.. vxx. 66, 79,

In geduurige koorts, n.47. vn. 69.

PISPYP ‚ _ .

Knobbels генсека, 1v. 82. v1 1.57,

PUISTEN , .

` zwevende , in de Lente ‚ 1 1 1.10.

Brede, hoedanig , v 1. 9.

PURGEREN VAN ONDER,

In de Lente, v1.47.

’s Winters x v. 4.

Мстители.

Des Zomers , 1 v. 7. 9.

In de Hontsdagen . Bcc. Iv. 5.

In de hevigheid der ziekte, 1 1. 29.

In vermagerden , . 11. 3;. 1v. 6.

 

Wie



over de ¿phorifmem 17.3

Wie me» маршрут ‚ x 1. 8.11. 1822.0

vll ..64V

Wat men meetpurgereh ‚ v. 36.

Men moet purgeren ,

Moejelykbrakehde. Iv.7.

Zwaarmocdige , x v. 9, ‚ .

Terige. 1 v. В. '

флюс oogen hebbende, vx . 3 I.

Zwakke zweetendc , v1 1, 61. >

Zwangere, wanneer. xv, ‚д. zal

Men moetpurgeefen

~Gekookte dingen, 1. gz.

overvloedige vuiligheden д xv. 1.10. v.`

z’.

доспал: mg, x. zx. vx x. 6x.

Bereiding tot purgeercn, _11, 9. xv. 13.

v l 1'700

Hoe «veel te purgeexen. x . z__ 3 . —

Те helpen , of ` ’

Teßillm, hoe, Jv. :4.11.

Eind, teken. Iv. 19.

Voorz. .van uitwerpfcls ‚ I v. z I.'

Kramp. v. 1.vn.zg.

Teken van wel rpurgeexen, I. z. 23. zï.

Iv. 2. 3.

Schadelyk.

In 'tgemeen ‚ I. z. 25. 1v. z. 3.

Ontrent de Hondsdagen , бас. 1 v, 5'.;

ln gezonden, 1 1.36. 37. 1v. 16.

De raming, 1.2.0.

rm zelf: komm/e . ток-2.1 . z .

F z



I 24 Ännwyzer
¿I teveelpurgeren. д

‘ ‘ Voorz.v, 4.. vir-41.» “

PLEURIS , zie Zydewee.

Р LIGT des Medicym en

Der zieken , I. I .

PODAGRA . zie Voeten-el.

PYN .

Voorzeg. wanneer men die niet Затем,

‘ x x. 6.

...u J

Aìs daar twee zyn, 11.46.

Warmre varzagr, v1.2.2..

Doovigheid ШК, v.zf.

Иуде т бог/друга.

Tyd ,‘ п 1. g. 17. 23.

1п zwcring, v. 65.

Wagring, v1.65.> »

_Wagtì'ng,‘ v1. 5.' . ~

Indelenden, ~

Tyd, n.13.

Voorz. rv. 11.

Buik zuiveren, Iv.zo.

Бш’еРУ’?’ . ‚

Voorz.lv.1|.vl.7.vxx.zz.16.

пишущими. voorz. w. 66.

Derкетчуп: , '   

Tyd, n.16 zo.

Ouderdom , In.; r.

Nalange koorts, IIv. 44.vI I . 63.

Oorzaak, overvloedigefpys, и“.

Кот water neemt dcpyn wech. v, z 5

' QUA
щ
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. ‚ Q

QUAAD'SAPPIGHEID.

Ouderdom , 111. 3 1.

Levenswet, 11.10.?v111.67.

Zuivering voorzegg. п . 36.

ß.

RACHCHEN,

Voorz.. п. 15'.

Rouwe, ryu, 111.5,

REDEN. '

Teverrrouwen',I 11. 27. 5'2.

REGTSTYVIGE TREKKING ‚ zic

Кттр:

ROOHNG. v.1.8. .

ROOLOOP, ~ ~ ' » ‹

Tyd,111.11.12.16_n `

Ouderdom, 1|=1.3o.

ln wonden , v. 65,

1n buikloop , $11.752" 'L '

Voorz. v1. 3.43. v11.76.

Goed iu Milrzugrigcnà 11,48.

In dolhcir, v1xzç. ‘

Quand van zuiveren afgang; v11. 13.

Doodelyk van zwarte gal. 1v. 1:4..

Met нищенке“, 1 v. 2.6.

ROOS ,

Van ontbloolbeen , v1 1. 19.

. Е‘ З Voorz.



x 2.6 ¿amy/¿r

Voorzwx. ц. v1 1. zo.

Doodelykin de moeder van zwangere,

v. 43.

Genez. van geengezwore , v. 2.3.

ROTTINGEN ,

Tyd, п 1. 16.11.

RUST ‚ шк Beweging,

.5.

SAMENSMELTING.~

Voorzegg.in koortfen. 1I. :18. м

In zwangere, 7.55.

Levens wet, 11.64.

SCHUXM , 3

dan den mand, voorz. I 1,43. к .

In? Hoed/jmmr; . waar van daan , v1 I.‘

30.

Op depi! , Wat beduid ‚‚ у: I. 34.

зрит, WAKEN,~

(щам. 11.3. vxx.7x.

Slaap . » ì.

Voovz, Ix . I. I

In koorts, Iv.`67.

Hooftzwymeling 1 v! I I. I i.

Goed in ligthoofdigheid , 11.1..

` Na den dorü. V. 27.

' Uitwerking, 1v. 14.. 15.

а.

.‚ ' Lan:
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Lange. tyd, 1.1;.

Wßken ‚ '

Ouderdom, 11.2.4. 3 1.

Voorz.quaad, v1 r . 18.

SLAAPKOORTS . Tyd , 1 11.23.

Ouderdom, 111.30.

SLYM. .

Bejlmm, verligring, 1111.74..

Vrocijing van ’1 hoofr. vx 1. 30.'

SPECERY ROOKING. v.z.8.

SPEN EN , ouderdom ‚ lI 1.30.

Goed. xv.z§.vx.11.

Wagting van genezen , v1. п.

h , SPOG, ì

Yoox-z. in geduuríge koortfcn, 1A. 47

' VIL69

Zydewce» х. rz.

Tering, v.x!.v1!.78.

Bloed/jaune» ‚ zie in Bloed.

Etterfpuwm ‚ zie Euer.

SPROUW , Ouderdom , 1 1 1. 24.

SPYS, lvoeding.

Wagting, 1.17.11.1.51.

Voorzeg.11.ax.3z.

Kokings нота. vantyd . 1. 11.11. I l.

‚ Onderfcheid, 11.18.

Veîlighoe, :Lun/11.65.67.

Schaad, 1.11,19.11.1o.v11.6§.67,

Weinigwaarnoodr'g. 1.10.14. 18.

Veelwaarnoodi , 1.! .IS-13».
\.' \ gF 4 4 . om?"



1 2.8 danwyzer

Y Overvlocdsjrekencn, 111.8. 17.111.41.

4g. v1 1, 64.

Werking, 11.17.

Gewoonregaarvour, 11.33.

Vugrige , aan wie пите. 1 . I 6.

Haañig voedend, 1 1.18.

Traag voedend waar noodig ,'1 1 . 7.

Verandering waar helpt , 1 1. 4 5. ‘

Quad: voorzcgg. in purgeren ‚ 1. 36.

SPYSLOOP, Tyd, 111.12..

OJderdom. 111.30.

Oorzaak. in Milrzugrîgen. v1.43.

' ' Buìkloop, v11..70.

Voorz. van oprupûng , v1.1.

Waarfchuvvingin purgatien. 1v. Iz.

STAMELAAR, тощи/1.32.

ЭТОМ ‚

Oorzaak ‚ ”й 1. 58.

Voorz.v1. $1.

Van dronkenfchap ‚ v“ 5.

STOMP GEVOEL ,zie Droefgevoel.

STONDEN , zie Maand/fanden.

STOVING , ROOKING.

Vex-wekt Honden, v.2.8.

Verdr {то n. vl. 1.
‘Schadì'lykhegìdyz v.28.3

Proefofyemanrzwangcr is , v. $9.

SWAAR

v*4`\.AА

и.Щ

.f
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o'ver deyíplaorzfmen. 17.9

SWA/11111101213161112113.

Tyd, 111.14.zo.1.z.

Teken. v11.4o.

Oorzaak, vrees, en droefheit, п:

52. 3

Voorz.vI. 11.56.. 3

'I lëuìkz'uìv'erìng, 1v.9.

эху/шейки. Темен, ...41.51.613

~ Vrugrspîaats. v'38.48.

Voorz. van demammen , v. 37. 38. gz.

` 533

...x

Van de Sxonden .› v. 60.1 Í

Kleur.' и“, 1 ч 1

в ’ Adex'jariné', 9.31) .l1 1." .

Buikloop,gv.34. «п ‘1:‘.,\“ "

Perůng. v11.z7.' `i f1

Roos in de moeder, 7.34;
Koorts..v.5f. и Y .`

Haañìge ziekte.: v. 3.o. ..1 рт. .

Vermagering.' 11.44'. ‚этим?

SWARTIGHEID, ~

Oorzaak. kouw v.17.zo.

V SWEER. Ц”

| Туй, 1II.zo.zx.

п Voorz,vx.4.

Van klopping. уши: . V.' гит .

Ъ .7: .Gefweh .v1-6;.. 0215? :o .‘;_.\'1'1...e'1`

.@¿In'waterzugh vx. 8.‘

warmte goet, мацы-шт ,E

' ."..  ют: .Il `

. «_ ‘F Z ' Kona,

'n



_ür go Лижут?

Koudefchaad . v.z 0.1. z.

Voorz. van langduurige vx . 45.

Desmonts, 111.21. .'

SWEET ‚ f

In kaortí'cn , tyd 11 r. 6.

Dm) . aan wie. v.7 r.- ‚

Byzonder deel , beteìkend plaats der

ziekte. 17.33.

Voorz.!.xz.v11.79. `

Inkoorts, n.36. .

Qpade in gedunrige koorts .f и. 56.

In de raming , hoedanig. v1 1 I. 4.

Koude grilling'. quand'. vи 1 ъ 4. `

Warme, wat beduit , l v. 42. 

Каши . quaad , и. 42. П 1 1 .4..

Voorz. in koorts. `1v 37; ›

'Vul cn гейша}; wat betekent . W. 42.

._ . v1.1.61.

Nadenilàap, waarvan..xv.41£

Waarquaad~.:vu!.4..r y . . l

Genezing. имидж-1". :if

. . „Ч?! " Т.‘ 't-'î

„дек—ч: .1.... _.1 ` _

T. . ~. 2

ч . r
. I .l..... I’ 4' "

у 1

.51'...f„f

ТАКОЕ“, .13.2 ‘l дудтрьёдг'д’

Tandingc ‚ оидегдоттъйейптш. 2.7.'

.S .1. движениями.

Koude fchaad.v.x.8. f а; 1;. .IIJ-'Ih ‘Ji

Slymigheit, voorz. in koortfen. п.‘

~sf. l?, i.' '- ТЕЕЬ

да
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TEELDEE LEN- VERROTTING ‚ Tyd ‚

111. 2.1

_ TEGENDEEL', _

Genezing, 11.17. n.48. 50.7. 19.

Allenxkens aan te wenden , 11. 51 .

ТЕМНО,

Tye' , 111. 13.16. и.

Ouderdom ‚ 111. 29. v. 9. v1i1.7.

Oorzaak uit Zydewee ‚ v. ц.

Van bloedfpuwen , vu. 15. 16. 78.
Etter, v11.16.78. ` Y

Spenen, v1.12..

Voorz.doodelyk .. .

Van Tyd 111. 1o.

Aart. v111.8.

Buikloop. v. 1:. 14.vii.78.

Spog , v. 11.v11.1,6. 78.

Erterlozjng van boven . vu . 76.

Levenswet, v.6g.

Purgatie, 1v.8.

TONG , voorz. vii.. 40.11111. 9.

TRANEN,

Ouderdom, 111. 31. .

.Voorz.in'ziekten , 1v. gz. vin. z.

TREleNG. zieKrwp. ..

TWEELINGEN» ~

.e À _ „Een van beiden mífdragt, 11.58. v

туп DEs MARS.v .

'VToetegievem1.2.17...v fv'f

.1.1 ‘A А ' F 6 — bef

rf ь}.



132. ~ Лимита “  ~

'Betekent ziekte, 1. n.. N

` In andere, gefchieden anderezitkten, “

‘ — 111. 19.

V091'z.11.3+.v111 8. `

Verwering, ì

Oorzaak vanZiekte, 111. 1.4 8. у

Wiengoed. или." 2»

Втори ' v ' 

Gezond , 111. if.

' Ziekte. 111.71'16.

Regenacbtig, y `

Minder gezant, 111.15,

Ziekte, 111.16.- `

Lente ,
Сеют, l111. 9. ц )`

Goed voor kinderen , 111. 18. `

Levenswet. 1.15. 18.

Medicyneteocñenen. v1.47.v11.53.

Ziekte, 111. 20.111. 55.

Voorz.111.1x.1z. l- с "'

Zomer. _

Oudenjxut. 111.18. ‘

Levenswci, 1.18. " i

Purgatien, 1v.4.6.

Ziekten.: 11. 25.111. 6. и; _

Чоог2.ш‚›2.6‚ 13.14.v111. S.

.5.

.Her/ß, . . .

Voor middelmatige jaren goed 111.19.

Levenswetl. 1-8, Ä . к . \

Gevaarlyk„ç111.19.1 .11: ’ 1

‚Фиат! тог Тётя: iii. юг

'D a ‚ .Ziëïsé
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Ziekten, 11.2;.111.4.zz.v1.55. '

Voorz.111.4. 13. I4.

Winter, .

Goedwoor middelmatigen ouderdom .

‚ f " 111. 18.

Levenswet, 1.15.18. ‚ ‚ ‚‚ .

Purgercn. 1v.4.7.9. n.. ~ r- ‘

Voßrz.m..`z'. 1 |.lz.v111. 8 l ~ _v1

V. Г

VALLENDE ZIEKTE» ‚ Ч

Tyd, 111.16. :0.1.2.1 ' ..' f

Ouderdom, 111.19. ' ' “ “'-Í

Voorz.v.7. ’ ‚- ‘ Y

Genthin/H. '

VERANDERINGEN",

Scbie’yke. voorzm. 5' r.

Warm/e, Kleur, Mer, zie Мути.

' ' ' Kleur, теп‘бсс.

пквмзтнйю. zie Vzw/111111.14.

извините, ~' 1

Teken, 1.21.111.:3."""` _

Voorzeg.1v. 30. 

" ‘ Sp'yze í'cllïaad . LTT. 19.

VERKOUWTHEID,"

Tyd,111.13,20,§3. ...i ' :l j

Voorz.inoude.^`11'.4o.'ŕ " ‘ ‘ *A ’_

Langduuŕr'ge. ш. " ‘ 'f

XERIVIOEI'TTIEID'1I ATüren uit рыча

‘ " “ i“ 1..
Xoorzs'

.,

a



,I 34. danwyzef

Voorz, in koorts , 1v. 31

Сенсаций. 11.48.

Van zelfs komende , Voorz. 11. fl

,VERSCHRIKTHEIT .

_Ouderdom . 111, a4..

VERSMORING, zie Ист/«Тет.

VERSTIKKING, «

Voorz.i11koorts , 1v'. 3_4..

VERVULLING ‚

Onderfclxeií, 11. 1 1.

тигре датыук’. 1.3.4.. 11.4. 17. fr;

. v1.39.Genezing, i1.zz. i

УЕТ'ГЕ . dikke.

Voorz.11. м.

‘ Dood, 11.4.1.

Purgatie. 11.35.1v. 7.

Magere, .

Purgarie, 11.35'. 1v. 6.

Zwangere, ‘voorz.v.44..`

UITDYGING в '

Tyd, 111.-17.

Oorzaak. 111.316.1111. 8.

Voorz.11.4.1.4.3.

UITGETEERT ‚ voorz,i1.a8.35'.1v. 2.

Zie meer in Vette. ‚

UITLEGING, _ _ _ ‚с! _, __ _

Waar noodig „и. 8.1'v.4.1. _ ` 'r

Waarfchuymg.' „душ-39.

тащим—Мина»: - . if

:I lVoorz..'m» 23. ai.

3
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De uiteríìe gevaatlyk , x, 5.11.51.

Genezing, '111 zz.

UITWERPZELS тактами;

overvloed , 1. 2 3. '

Schuimagtig, v11. go. 1

Hoedanigheit , 1. Iz., z3.ii. I;.'Ív..ai.

- . 41.11110179

Metdoofheit , 111.18. .

Melkfchadelyk,_v.64.,  '1 l

Haaíìigeuitdygì'ng. 11. 1_8 f ,' ‚‚

Bloedige, 1v.zj_ \ p ‘1 ,j ‚.

Stukjes vleefch ,1 Vey. - .

Voorz,1v. 11.1.11., 1111.792. @è ,_

Weinießfganoffl111183 ›.: . :- ч z

In geduurige Кош-(5:0 , 1v.l 4.1. 1111. 59;* ‘

. Levenswer E11миф. 11. 1 y. , а

- 2 ` In дадут} п- 1;,v. 64..

` Стёпе ingaliígen, 1v. aS, f* ч ‘7

Van иранца!doodelyk, 17.12.13. zi.

Zwarte-voorzeg. 1mm. ._. ‚ ~ 

',J

. „Узда buiklßivêï¢fl».lï_. a1. ю .

дишпыш, isgoed1v.:.5'. ‘ f

DWŕielykfflmß- “ ' wfîf n"

ongemengdeafgangvoorz. v11. 2 3; в С

Inlangduurigeziekte, v11. 6 <

Als affchrapfels voorz. vn. 67.

VOETEUVEL.

Tyd ’HU-f1 ë: так“wir' o :1 зам vf

Ouderdom ,‘111.;1.,.„>_._¿ ._íx ‚9120135;

.--Omßkf “425.39; .1.1: .exi-w.

, ._Wìcn niet fch'adcîyk ‚ 1352849. 30)

„I Y  ' ì Voort»

..,

ц
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Voorz.-v1.49.  __

Pyn Ш]: kouw. v. 2.5”. '

VOGTIGEv AART, отд/лит,

Ouderdom, 111.31

`Tekenen. zweet, 1v.5'6.v1161..V

"Voorzeg.v1-2.L -1 ~ « п . `

G'enez.h'o'nger,I v11.61 .

Uineging. man . ‘

Droogte helpt. 111. '14V

Ziekte. тли-4- f ` 7

VOORHUID, afgefneleh.-_ 1:1

Grocit niet. v1.`.1’9" ‘w г

УООКЪЕОб‘П‘ЦЭмХ .~ .1.: ..1

ln haaíkige ziektendnzëker, 11.19; ' `

VKAT'ÍEN. 111.1650” uw( l к

VREES ‚› van langen ijiá'uitwerähg'1-'Y r .

.l .. ._ _ "23;

YROU, is niet regtsendinks', Пичуг:

Vr'ùjtëmrbehí, temper. дыба. `
Tekens. typé "f › ‚"Ё5‘А..`"

Оп‘итрыд’тбеш «,f ‘1‘8‘ grmitey dikte ,1 v.

«RL-'Í :TUC . ‚ . ‘lgïůó

vRoUwEv 1.011131; тоги. шт.”
`V¥JUR~,_g¢:nez.'vòorz..v111.6.‘ “д "f

. .......w . „. ;_ .. f

' w. “ `

WAARSCHUWING. ' 1.1133515?

WAKEN, 25е81л$1 - ‘ - * ч ’F

ÉQUÃG 1> #uk afg nedenwaít nietï'wcèr .

r ï*  f ‚‚ 111.519

f  . WARM.и
к.
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WARMTE ,

Nur. v.18.zz.

Сто/е ‚ >voorz'. v11. 13.

Ziekte uitWarìnte, v. 16. ‚

Verandering. voorz.1v.4o. v11.60. .W

I» een byzanderdeel. wat? 1v. 39. _'

Des bui/e1 wanneer groot , 1. 15.

Voor7.111.48. v11.69.

_WATER,

Ligt, 1ek.v.z6. _ . . .
Kragr van worm water, v111.42. ` *

Koude. v.11. '

WATERZUGT, Tyd. 111.12.

Oorzaak , van genezen (ponen . v1. 1 z.'

Milt,> v1.4.3. ‘

Levers Warerzugr. im. fj'.

Wit Lyfwaier. v11,74.

Voorz. van oorzaken ._ v.1.43.v11. 5'5.

Tyd v111'.8'. ‘

wanhopige hoefì, v1.3f.v11. 47.

Goed in ligihoofdigheit , v11.5.

Genezings verhoeding. v1.7.7, `

Verdryving, v1. щ.

Moejelykezweer , v1.8.

итоге. waaraf, _1.. п.

WERTEN . идеи/гати. '

WERVELBEENS verdraaijing. 111.26.
WIND. ' ’ i

Zuid. ziekten, 111.v. 17.

Voorz,1|1. 11. 12. 13.

Noord. ziekten. 111.5.17

„и

 

WINK



1 38 машут?

_WINKBRAUW .

шитая: ‚ in geduurige .koorts fvoorz.

, lV-49» Vil» 73°

WITTE RUDIGHEID .

Tyd. 111. zo.

WONU, '

Voort. van gezwel, v. 66.

Kramp doodelyk. v. 2..

Zwarte gal door den buik doodelyk ,

. ' 1v13

шмыгать. v1. 19. 1.4.. v11. 2.8.

Doodelyk , v1. 18.

Нет/шт ‚ yzie Her/'mem

WORGING. частиц“;

WORMEN , 111. 26.

`WYN geneelk,

Honger. 11. zx.

Droppelpis. 1111.48.

Oo pyn, vi. 31. v11.4.6.

Verfc eide ziekten . v 1 1 . 56.

Y.

YZERS GENEZING . v111.6.

Z. _ Y»

~ ZAAD, voorz. v1. al

ZENUW 1

Warmtegoed, v. 18.

Teveel. verzwakt. v; 16. АЕ
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АГвеГпедеп, groeit niet weder, 111.19. _

v1 1, 1.8

ZIEKTE ‚ ‚ _

Wagting , I. z.

Voorzeg,1. n.. 11,53, 34.. 3;. 111.;

' 'I ‘I’ _ld

_ Plßñffy lvosqu/snsßo \

Toeknmmde .

Tyd ‚ 1`13""’9"

Teken , 1 1. 5'. .

Oorzaak, teveel Груз. 11. 11.

Begin.

zwakker. 1 1. go. _ _

Van zwarte gal ‚ doodelyk , 1 1 1. a?.

elden te purgercn , 1. и. 24.

, îIs ’t noodig te toerenßerñond te doen.

' 1 х. :9.11.1 о

Ziekten: toppunt, ~ ` ‘ .

Isheviger, 11. go.

Levenswet. dun. 1. 8. zo.

Niet te bewegen , 1 1 . 29,

Ziekten: eind .

Is zwakker, 1 1. 33.

Hoaßige ziekte .

Tyd. 1 11.9.

Teken , I. 7.

Van pis. v1 1.32. 3f.

Onzekere voorzeg. 1 1. 19.

Voorzeg. v-r I 1. 1 o.

Quade, van zugten. v1. 541

летающими, v-I 1.1. ' -

DOO:

l
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Doodelyk . van uitdygzels ‚ ' 1v. 2. 3»

1.5. ` lnzwangere. v.3o.

Levenswet. 1.4. 7. * ' ’ 

Purgeren, 1. 2.4..' 1:11.10'.

Raminglin 14..d`agen, ‘1 1. 2.3.

. диадема/ш.

'.'Foe/eommn'eleleerrl 1. 12..'11. 18.1v. 4e.

v1 1. бо.

Van zweeren . и. 36.‘37ъ56.

Pisv11.31.34. ï

Etrerbuil , n.51. ‹ -'

Tegenwoordige ziek/e ,

Voorzeg. van onlufttot eten . v 1 1. 6,

.. c. . Uitdygzcls, 1v. 23». v11.6.

Builaoop, vll 1.5'.

’Duunelevensweß gevaarlyk, »1.4.

Сшита/г, _

In'rgemeen, 11. 34.. v111. 18.'

Middel , 1.6.. ’

Ligtleoordeelen, 1.12.. 111.8. _

Мим/е teoordeelen. 1. 12.. 111.8. 1 11.

2.9.30.

Pf/edfrom komende .

Oorzaak . 12..

Toekomende teken. iv. 36. 61.

Ongerzeeslyk, v111.6. 

ZYDEBUIKEN ‚—

Komme-ling,- voorz. 1v. 73.

Levenswer, v, 64..

yn. voorz. v1.4o.

Hardly/:eid in Geelzugt . W- 6+#

‘ ZYDE-y
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ZYDEWEE ‚

Tyfd, »111.3o.. . . '

ln wien miníl fchadelyk. v1. 33, ' `

Voorz.v11. 11. .

Van (png naar den 1ydt, 1. l z.v. 8.15'.

Руд, zie Рт.

Longontßelring.

Tyd ,y 111.13.

ouderdom . 111. 30.

Voorz.v11. rz.

Buikloop quaad , vI. 1 6.

ZUGTEN.

In haailige koortfen quaad , п . 54.

Zie Adem halen.

ZWAARHEID der Knym gemeenfaan een

purgatie , 1 v 2. o,lzwAkHExT. Teken, n.18.

ZWEETPUISTEN, Tyd. 111.11

ZWYMELING. zieHoofìfwymel.

EINDE:

GA
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G A L E N U 5

In’tBock der

OORDEELD-AGEN. ‚

11.13. l

IPPOCRATES [preekt

omwyl alleen , шт ’t geen

hem шеф filaynt te ‚дфдшт ,

niet: agtena'e dat zelden ge

дели.
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VAN

HIP P OCR’ATES.

„ E Geneeskunfl: is de deftïgflevan

Dalle kunflen, maar door deonî ‘

kunde vanzommîge n dieze oef

Ревел, en om de oantenheit van ’e

gemeene volk , datdicrgelyken voor

regte Arrfen hout en agr , xs ’t zoo

‘ver gekomen, datze Wel de erin Re

aller kunfien yard geagt. aar eze

fout fehynt my uit deze oorzaak voort

te fpruíten : dat ’er voor de Genees

kunfl alleen geen firaf ín deRepubli

y ken gezetis, buitendefchande; maar

deze raakt entr-efr hen zelfs niet eens,

die den fch n daar van hebben aange

trokken. ant zulke Агнец zyn

zeeräglyk aan de perfonadjen , die in

de reurí'pelcn vertoont Worden.

ant gelyk zy de gedaante en het

kleedt en den perfoon hebben der ge~

nen, die ze verbeelden, en egter in

der daad niet zyn dieze fchynen: zoo

zyn



14.4. D E W E T

zyn ’er ook veele artfen van naam en

faam, maar van daat en werk Wei

nig.

II. Want al wie een regte kennis

der Geneeskunde Wil krygen, moet

door dezeleitsluiden tot iynenwenfch

geraken, te Wetendoor Natuur, e

lecrtheit, plaats bequaam tot zyn u

dien, onderwys van jongs op, wak

kerheit en tydt. Voor eerfl en voor

al is de natuur van nooden , want

zoo die ’er nieten is, is alles vergeefs.
Maar 'Loo ŕde natuur tot alles goeds

den Weg wyñ , 'Loo is ’Heeren der

kunft gemakkelyk : die hymct voor

'Ligtîgheit moet zoeken te verkrygen,

derhalven moet hy van jongs aan daar

in onderrîgt zyn, en дамп een plaats

' van natuur tot leeren bequaam. Hier

moet ook de naerñigheit bykomen,

die lang duuren moet ‚ waardoor de

leere ingeplant wort, op dat die ge

lukkig en met voordeel vrugten voort

brenge. Want evenals het gaat met

de‘v'rugten der aarde , 200 gaat het

ook in de Medîcyne. Want onze na

tuur is als een akker , de re els gom

na te lccven zyn als zaden. et on

derWys vanjongs aan , is als de паст?1

ty
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tyd om te zayen. De plaatfe daar

deze leeríng gefchied , is gelyk de orn—

cingelende logt, van welke dat uit

d’aarde wait туп voedfcl krygt. Maar

де naerfligheit is de bebouwing. De

nakomende tyd verüerkt dit alles,

om tot volmaakter voedfel gebragt te

worden.

III. Deze dingen dan tot de konfi.

der Medicynen bygebragt, cn dewa

re kennis daar van verkregen zynde, ’

zal men omwandelende door de Ste

den toeleggen, от niet alleen met

woorden ‚ maar ook door 4Werken

voor Medicyns geagt te worden.

De onwetentheid is een quade fchat;

en ’t is een ongelukkige rykdom voor

dieze bezit; en een droom, oiliever

langdurige en regte Ilaap , zonder blyd—

fchap en een Бегай gemoed , zynde

voedfler van de vreeze en ůoutig

heit. Want de vrceze baart onmagt ,

en de ftoutigheit onwetentheít. Want

daar zyn twee dingen de Weten

fchap en de Waan , welker een

doet kennis hebben, maar d’ander

onkennis. Vorders gewyde dingen

worden aan gewyde perfoonen ge

G meen
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` meen gemaakt, maar aan de lecken

is zulkx niet geoorloft, ecrzc in dc

hcil igdommen der Wetcufchap zyn iu

gewydr.

DNl

 



' ‚я
i

.— _, 147

“ONDÈRRIGT‘INGEN

V A N'

’HIPP’OCRATES.

1- DE tyd is, Waar in gelegent~

' heiçís, maar de gelegcntheít is,

waar in. niet veel tyd: is. De genezing

gcfchíed door den tyd , fomtyts ook

_door gelegentheid. Dit moes men

zekcrlyk weten, nochte de genezing

ваш/зашел”, met voorafwaarfchyne

lyke .redenkaveling (влетев, maar

metgefl‘enín ‘‚dìe met de reden za

menhangt. ant de redenkaveh'ng

is ecn geheugen@ ‚ die zalrnenvoegr7

’t geen doordc Zinnen bevat is; want

zy is door de inbeelding baarblykelyk

bevat. .Maar de bevatte zin is nu d’at`

‚’brqg‘gcr der dingen die onder leggen ‚

into: de bedenkinge 'Lelfs komen.

‘Maar’ft gevoel‘ dar dîkwîlsf'qualen
geleden, 'en opl zich renomen heeft,

waarncmcndc waar oor, wanneer»

‚ G ‘2 en
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en hoe het beledigt is , en dat in zich

zelf oplluitende ,' ‘blyft daar aan ge` \

denken. Ik pryzeook de redenka

veling, Wanneerdieoorfpronk neemt

uit een 'bygevalli e gelegentheit, en

de neiging tot zie te uit de waarfchy

nelykhe'den aghtervplght. , Want in

dien de redenkaveling begin fneemt

van dingen die baarblykclyk gefchíe

den , bevind men die te zyn in de magt

des verlìands , zoo datze zelfs van an

deren der zaak aanneemt. .

II. erhalven moet men vallltellen , l

dat de natuur van veele en alderhande

_ zakclll beweegt en geleert wort. Zop

danîg dat ’er eeni e kragt onder 1s.

’t Verßand nu als et begrepen heeft,

(als ik gezegt heb) brengt де zaak daar ’

na tot de waarheid over. Zoo die

dan niet uit een blykelyke aankûmü

í‘pruít, maar uit een waarfchynelyk

redensverzierfel , maakt zy díkW‘ylS

een zware en moejclyke gefieltems.

Want diergelyke nemen een 01138113

Ьагсп Weg. Want 'wat quand ZOlld

’er dog Wezen , zo men die денет“

betaalde, die de werken der Genees‘

kunlt qualyk behandelen? want het

gewclt ¿der ziekte fchynt den zielig“

‘ le

 



1:-1

ЁE?“

ч

{ЧЁ'›%‘а

'r

van HIPPOCRATES. 149

die zonder fchuld zyn, niet genoeg ‚ ten

zy daar ook d’onery'arcnheit des ge

nezers by komt. En dit zy dan ge

noeg hiel—‚afgezegt, ‚Maar men heeft

geengenot van de dingen , die alleen

door de reden uitgewrogt werden ,

также! van d_ie uit aanwys des werks

herkomflíg zyn; Want de verzeke

ring, die _met ‘geel gefnap gefchíed,

is bedriegelyk ‚д engeneigt tot dwaling.
Падёт moet Ymen t"eene1naai zich

uitleggen om te zien wat ’er gefchied

en ontrent die dingen grootelyx agt

geven,indien ymant een llgte een geen

zînts tot ziekte hellende gefialtewíl

maken, die Wy Medicyne noemen.

Want het _zal een gÎ'OOÌé nuttígheít

goebren en, zo aan de zieken, als

aan de onfìenaars der zelve. Men

‘ m‘oetegterniet toeven,enva'n de onwe—

tenden onderzoeken, ofhun iets goed

dunkt lyyje’brengen tôt de gelegent

heit der genezing., ‚Want us mein

ik dat de— ganfche‘konfi getoont is,‘

100 dat uit yders eind een aanmerking .

gefchied , en eenpv’e’r’eenkomfl daarby

gekomen is'. ’ ‘

‘ ITIÎJ‘M'en behoiordÄdan op de toe

.. l. . G 3 ..



1Vfo ‚ отжимаю

vallige gelegentheîd >tel etten ‚ ‚тещ

gemeenlyk vertoont, en dat liever

met nuttígheít en een zagten voort

gang, dan met _ belovíngc , en die

Verontfchuldigin die met de daad gc

fchìed. De verícheîdevoorfchîkkìng

nu van ’t geen men den zieken voor»

dient is nuttig. Want men moetníet

verzekeren dat iets alleen gegeven

vorderlyk is. Want alle gualendoor
de vcclc omftnndighedenv *en verande?

. ringen dertoevallen, kleven aaneen’î

gen langen uitflel.’ ’ ‘

IV. En dit zeker. heeft Welïêen‘verĳ

'mflnînge noodig7 tom een пей-Ша:

overwe щи: maken'. Warnioogyf

van het toon begint (штаны; тоге

dee'lïg tot het geheele werklgceŕt gy

den zieken bedénkín ’, dat gy hem
niet verlaten щи ‚ at,y:vetwvaarloo;v

zende. Dogh .ido gy" gçe'h :verchtzzgîl

шантаж gy hemverwatárrmen init,

en van zommígejdíng'en‘üí’e‘op dat

'pas vereií‘cht worden, hem geen ken

nis geven', истое: men dan een ge‘

zette loon Чай Непепь 'Want ’vvy

agten deze gedagten van een-'zieken

annt, vooyn‘ámentlyk‘irr eehhàa‘flí‘ —

‚ ‚‚ ‚ 88
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ge ziekte. De fnelheit der ziekte

nu, die geen gelegentheít van tyd

geeft om Weder te keeren7 dryft

een goeden Arts niet aan om zyn

~ profyt ‚maar liever om zyn eere te zoe

ken. Daaromis ’tbeter dat hy den be

houdenen hun misflag verWyt ‚ dan de

‘ doodclyk zieken te voren verbaaů

\“ maakt. Hoewel zommige zieken hier

op Haan, het regt der vreemdelingen

voorwendende , en de lichte genezing

'der quale, wel waardig dat men hen

verzuimt, maar egter niet dat men hen

quelt. Gy zult u dan met alle bi—llík-.

heit tegens deze Hellen, die met uit

werpen van het dieploot in een оп

ЁСЁЁЁЕЪ‘Ё‘Ё zee reizen. Want diere-:en
oed Medic-yn is , ngeneeñ zeker meer"

oor vertrouwen ,‚ dan hardiglicit.

Daarom moet ‘men in "t begin degen

fche ziekte Wel doorfnuiïelen, enge

' ‘ ven daar toe eenige dingen, diegoccl

zyn tot genezing : en denziekenhel

pen en niet `verznymen. Maar ik' ra

` de u niet datgydefcherpemaningòm

loon, zonder dat "crbegeerte torlee

ring voorgaat, ‘veel invoert, maar

ook inzicht hebt vooi rykdOm en

middelen. r

G 4 X ..
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V. Zomtyds zult Ygy ook voor niet

genezen, om dus liever de eheuge

nis der dankbaarheit, dan e tegen

woordige agting te erlangen. Maar `

200 er gelegentheit is den vreemden

ofgebrekkelyken te helpen, dien zult

gyV zooveel hulp toebrengen als in

uw magt is. Шанс/15 ’er liefde on

trent menfchenv', zoo is ’er ook liefde

ontrent de konfì. Want zommige

zieken , Wanneer zy nierken dat hun

ne ziekren gevaar loopen ,zoo roemen

zy datze door de goedheirren zagrígheir

des Medicyns Weder tot hun gezond'

heit gebragt zyn. ’tls nu zeer pryfïèlyk

de zieken te genezen om de gezout

heít te verkrygen.; en agt tegeven op

de gezonden , om hen voortaan van

ziekten te bevryden. Maar voor de

gezonden moet men zorg blyven dra

gen datze ’er Wel uit zien.

VI. Die dan t’eenemaal in deze

koníì onkondígzyn , konnen het voor

zeide niet wel verflaan. Want deze
niet kondigh zynde maar ellendig , env

haaßig verhoogt , zonder fortuin ,

krygen dikwyls van eenige ryken in

hunne engte eenige ruimte en ver

qukíng 7 en анус roemende ор hun

v. ~ ne
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пе werken, en tot -arger vervallendc

vergrypenze zich-ín Weclden , ver

zuimende de zuivel-heit der konfl ,

om welke een goed geneesheer, (die

om-de zamenvoegí’ng: der konfì de

medemakker derzelvegenocmt wort)

in naam zou kunnen zyn.- . Deze kan

ligtelyk de genezinge aangaan zonder

te mifî`en, want hy kan niet feilen

door gebrek van'konfi. Want hy is

niet wantrouwig, als in ongeregtig

heit. Want deze komen niet tot ge

nezing, als zy de ziektezeerverderf~

felyk zien, vlíedende de bybrengin

. gen van andere Medícyns, pryzende

de zieken wegens den haat van quadc

hulp ,l maar de zieken hebben met

beide de ‘ gebreken te worfielen , om

datze van ’t begin tot het einde toe

geen beter Medicyn gebruikt hebben.

Want de .añating eeniger ziekte vool

ecn tyd is een groote trooit voor ee

nen zieken. Daarom die gezont Wil

len zyn , Willen niet altyd eenerley’

‘ bí’uík toelaten, ’ zig gelyk makende

Ё: verfcheídenheit es Medityns.

Want Rykdommen hebben de zieken

niet, bid-dende de artfen door quade

zedenaan , en keerenzichtot ondank"

` G5' ’ baar
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baarheit. Maar als zy tot haar oogî

merk konnen raken om ryk te wor
den, zoo verzekeren zy van loon tev

zullen geven, willende gezond zyn ,_

te weten wínfl: uit woeker, of den. ’

lantbon denkende te zullenhalen , en.

naderhant verzuim/ende daar таи me`

de te doen.. Еп dit zy genoeg hier af,

voorzoo veel deze onderriehring зап-

gaat.Want de vermindering en verhef-l

fing der ziekte vereifcht een genees-A

kundi ebediening.

VI . En zeker ’t zal niet ßrekken `

tot fchande eens Medicyns, dat hy

in een gevaarlyke ziekte, daar eenige

andere by laat komen., op dat hy met

hun гибриде tot voordeeldes zieken ,i

en terfiond hulpe by gebragtl worde.

Want in de duurzaamheit en toene

mîng der quale, is men dikwyls raad

byfler en‘ verlegen wat men voor het

te enwoordige doen zal. In zulk een.

geäegentheid des tyds moet men dan

een valt Vertrouwen hebben. Ik be

pale noit diergelyx' , indien het de

Копа oordeelt. En hier behoort men.

noit al, twillende ergens op te bly`ven

Haan, en elkander met fcheltwoor

¿ente keer te гран. Wantdit kan"

ik
\

 

__,---Ju-L



  

  

‘van HIPPOCRATES. гм"

ik door eed verzekeren, dat de rede

kaveling eens Medieyns, een ander

noir kan benyden. Want op dusda~

nig een Wys, zouw hy zyn zwakheit

laten blyken` Maar hier weten beter

mede om te gaan, die ontrent regt

zaken en winllen bezig zyn. Hoe

wel ook ’het fpreêkwoord niet vals

í’s, dat in allen overvloed gebrek is..

V III.. Maar by al diizal eengroot
bewys zynvan de wezentlykheitderI

kunfì , indien iemant de genezing Wel

iníìellende niet aflaat van dufdanige

vermaaning , gebiedende dat de zieken

zullen goeds moeds zyn, en daar in

totden tyd der behoudenis volharden :.

want dìt zeggen wy niet onnut te zyn ,~

omdat hy zulx gebiedende niet zal zon`

digen; want de zieken weemoedig en

wanhopigh wordende raken om hals.

Maar die een,zielìen moet genezen,l

zoo hy de ondervindinge der konlt.

betoo'nt , de natuur bewarende en`

niet veranderende, die zal. beloont

worden ; maar integendeel aaniìonts

zyn)geloof verliezen. ‚‚

» l . Want de welgelleltlieid des

menfchen, i's~ een zekere natuur, die

geen vreemde beweging настилку-

Ё G. 64 W‘is‘
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wys verkregen heeft, maar die wel

over eenkor'nend is , шатен geûeit en

doorweven van geeft, warmte, ko

king der vogtcn, over alen geheelyk

een goede levenswet , en meer ande

re dingen : ten k'Ly iemant van zyn ge

boorte of begin daar in gebrekkelyk

Ëeweefi was. Dogh loo‘iemant te

lein was, moet men poogen hem

met de onderlegene natuur over een

te brengen. ’t Is tegennatuurlyk dat

te klein is, ook door den tyd. Vor»

ders moet men het vryven. vlieden met

linne zweetdoeken , om de aanziene

lykheit der .medieyne te verkrygen.

Ook moet men geen gemaakten reuk

over 'Lich hebben. Door te .veel uit

heemfch te Willen zyn raaktgy .inlas

ter; maar door wat middelmatigver

krygtvëïy een betamely-ke aanzienlyk

heit. antin een deel is matige pyn :

in ’t geheelveel .De guníte nu , ie men

hier door by de menfehen krygt, neem

ik niet wech. Want een Arts betaamt

eenîge befchutting. Maar men moet

gedenken de werktuigen by te bren

gen, en die aanwyzen die iets bete

kenen. Maarindíen gy eenigen Woor

деланы “Исаапггдсеп om i1. voor

’ het

—q_nn-«_

-~‚I-ч-„яд,_.
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het gemeene volk te laten hooren ,

doe dat niet .zeer roemagtig, engeen

zins met getuigenis, en ofgy ’et op

zyn Poee'tfch‘mooimede waart.Want

dat toont d’onmagt.van vernuftigen

arbeid. Want ik kan—niet lyden. dat de

ncirftigheit- door arbeid verkregen vtot

een ander gebruik overgebragt Wort,

die daarom inzig ’zelf een uitkiezing

heeft van een aangename navolging.

Want gy zult gelyk de hommelbye een

gevolg _met hovaerdigfheit vcrkrygen.`~

Men moet nu ook een geßel

tenis wenfchen, die vrernt iávan’t een

íemant in zyn ouderdom leert. ant

dit regt in tegenwoordige dingen—niet

uit, maar inafwezene is de geheuge

nîs dragelyk. ‚ Die dan alles beproeft,

heeft ongeluk , met nieuw verderf', dat

de betamelykheit-verzuimt in'devoor.

bepalingen., in de openbare bclydin.

gen, en de grooteŕ ecden, ’die by de

Goden. gedaan worden : wyl de Меч

dicyn over de ziekte gezag heeft met

een geduurige нише ‚ en onde’rrig;

van onen/arene vlugtelirigen , zoo dat

hy overgebragte redenen navolgt, die

te voren zyn by een gehaalt geweeft,

eer hy onzeker. in de ziekte was. _Als ik

dan ook gezag over zulkcnhad, тау];

1
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1k dat zeker in geen verzamelde ge

nezing doen, Maar ik zouw zonder

vreeze hulp verzoeken. Want de

wetenfchap van een betameiyke ken

nis is daar. in verfpreit. Als deze

dan noodzakelyk onwetend en on

voorzigrig zyn, vermaan ik hen een

bequmne oefl‘ening te hebben , naar

de fchaarsheit van kennifl‘e der over

leveringen. Want wie zal hopen‘

kennis te konnen’hebbenvan. de veel-

vouwige verdeeling der lecrfìukken,

'van overleveringen, zonder bellen-

digheît van oefi‘eníng ì'

YXI. Daarom vermaan ik dat тент

op de fpreekers Het , op de‘ doeners—

'gel-ufl is ‚ en d’uiterfle levenswetniet.

lange vooni'chryft. Want het roe

laten in lange ziekten ngt de lang“

'duurige begeerlykheí't der zieken 0va

Zooiemantopeen blinden agt gee t,

daar voor moet gewagt worden als

voor een zaak van groote vrees, en.

de gunfle is’ te wanhopen, waar

door de eenigheit befiaat._ De {chie-

lyke veranderin en der. logt moet

meni vlieden. e bloem der jaren

heeft alles voordeelig : maar het te-—

gendeel befpeurt men in den afgaan-

Xn..

denouderdum.

l
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XII- «De belemmesing~ der . tong,_

diefniet vnl te klaar nîtfpreekt,y ge

fchied door eenige ziekte , of door»

» d’ooren, zoo dat 'hy , eer трехне

Woorden uitgefprooken zyn, daar

Weder wat anders byhangçfr ofiets.

uitfpreckt,_ eer hy het in zyn gedach

ten begrepen heeft , _en daar Weder:

andere dingen op denkt.. En de be~»

lemmering der. tong, die voortkomt

buiten @enig letfeI., dat. zienlyk gti-

noemt wort, vaIt шеей luiden van.

letteren. te beurt.> In de haren ook ,Y

a1 is.het ‘onderwerp forncyts kleen ,I

iS díkW-ils grooter kracht. Stilligheít

der ziekte beduid langduurigheit.

Oordeeling is der ziekten eîndíng.

Een kleine oorzaak Wort ontbonden.

door.- geneesmiddelen , ten zy de

quaal by есп. voornaam. deelv mogli`

wezen..

`XIII.. Dewyl de ziekte van.mede~

lyding door droefheitveroorzaakt is д.

zo komenzommigen door medely

díngvan anderennaneen ziekte.` Men- »

moet zich wachtenvan alte arbeite?~~

zame oefening.. Het roepen is qnaad..

Den yver van grooten arbeid moet

men wat ontrekken.. Een zeeplaals

isy tot. de gezondheit dienfh'g..

` HIP-~



xóo . А

 
 

H'I-P'P CCR-A `TES-v.

Tegengìft uit Asîtuarius. »

` ` t Tegengift van Hip оспин ;

waarom men hem t’/ít enen gcê

kroont heeft. Om het hooft met Wyrí

gevrevcn,~verzagt de pyn, als ook de

oorpyn met olie `еп plukfel daar op
gelegt.v Ook in lden» mont gehouden,

neeů des zelfs pyn. Men'geefthet

1n met Meede de grootte ontrentvvan

een hazenoot voor de hoelìenden,mílt

zugtígen,leverzugtígemI bloedfpuwen

den, en met üeen enzydewee gequelt

"Lyn, De grootte van eenlßEgìptifChe'

- boon met vieroncen en~een half zuil

veren gehonîgden azyn,voor de heupe~

gigt, en darmpynen ; de grootte van

een boxboon in melk op poeonibloemL

kookfel , van ’t eel-llc quartier-der

maan tot het ander: voordíe vanfpook

of duivel bezeten z'yn , de groottevan

een Pontífche noot met ezelínnemelk:

voor de derdendaa fe koorts met azyn

en Meede, in Та gaanvan de maan.

II. Neem Calamm aromatici“ ‚ rie

¿endev Ига: ‚ vzefveáaom; .van elx -vier

on*
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опсеп : femm 'viticix , rarrl'amomì ,

@Teri ‚ rrocomagmati: van elX vyf 0n

cen; Nardi „шт een half pond;

Áfpalat/Ji , zeven oncen: Ammoniaci
een Once. Pilularum c риф en ro-y

zen elx dry oncen: La am' ‚туп/ж,

„шт, van elk een pond. Veertig

Нате/тет” beßén, iìOOt dic te za

men alleen. Neemt dan [pim nudi

‘een half` pond; mßi vier oncen : Fo

. Iii agt oncen: далее een half pond,

amomi dry oncen , ûoot dit ook te

zamen alleen: .Ma/fiche: vier oncen;

laat dit mede alleen in een mortier

geßooten werden. Szymci: tien on

cen , die 7.21 men op het laatíìe allem:

шпаг?“ mortier by mengen :_ Th

тёти/им dry pond Amfeâ honig vyf

pond : ouden wyn zoo veel genoeg

"is om de fpeceryen te Weken. Men

dit dan. alles zorgvuldígìyk naar de

Копи ‚ en maak het met honig op.

` HIP
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ügengift

uit Nicolaus den Alexandrinerf

It is het Tegengìfr van Hipporm

ler .‚ beqnaam tot alle quälen.:

Voornamentlyk tot teeringaehtige lul

'-den, bloedfpuwendq en die hetZy

dewee hebben. Het begrypr in zig

от: смех Kor/:yn een dragma en een

half` : ¿Macidarijìb Peterfrìizaad ,

Оршт ‚ сидении . van elx een drag

.те ь. Äfflrum L Займи ‚ итак см

mita elx anderhalf'dragme: Spirß Nar-J

di» Сада eIx een dragme : honig of

[идея zoo veel genoegis. Den koort

Iigen geeft men het met Water ge

mengr ing-.maar die geen koorrs heb

ben met ouden wyn.'

LYST
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индий”; eem' erKun/{woor

деп in de _ ¿jt/Jarrfmen 0f

. Korlóondige Spreu/ren.

А.

AMBORSTIGHEIT , „15507

ßigbeid, de king, dampige [юг/1,

А/Нгта , is een geduurige tegennatuur

lyke ademhaling met gepiep, geluid

en hoeitverzelt , ~ voornamentlyk des

nagts. . De oorzaken. zyndikmaals

een fcherp en `fcheurbuikigíàbloed of

geeft, die de ademtuigen al te .zeer

prikkelen, en by gevolg eentrekkîng

veroorzaken, waar door de longen

opgeblazen , en des bloeds omloop

belet wort; waaruitli telyk verfmo

ringen, geluirenhoeiì omente ont

Haan.

ADERBERST , Varia', Cirjòr,

isïeen te groote verwydering der

bloeradercn , waar door dezelve op

zwellen, en zichombuigen, komen

de in eenofmeer deelendeslighaams;

zoo dat zy dikmaals komen uitte bar

Hen. AF

11
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AFGAAN DER KOORTSEN,

Apyrexïa, плутала, is detyd dieis

tuffchen de eene tuffchentydige koorts

en d’ande.r, datis , wanneerde zieken

бац een koorts bevryd zyn, ¿leze-eg

(с; wederom wagten.

AMBEIJEN, 4zie Spvcnen.

APOSTEUNIE, zie Ettergezwel.

‚ ' В.

- BEENBREUK ; Fmŕì'um nßìx,

is manner een of meer beenen, ’t zy

over langs., over dwers , of op ceni

Ее andere wyze, gebroken, gefple

ten oigeplettert zyn. д

BEViNG, of tremor, is een _be

dorven-their in de Íledßn van 'vrywilli

ge beweging, waar door die meteen

geduurîge beurte , tegemmtuurlyk be

weegt worden. .

. BLOED-_SPUWTEN, Никиту

ßl, [падший fputum; is , Wanneer

het bloed uit de longe gefpoogen

wort, het wield: gefchied door uit

шунту; van de kliercndie `in het

‚ long
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longpyps vlies loopen ; wanneer d_e

mondekens der ilagaderen door eenr

ge oorzaak verwydert zyn : of wan

neer daar eenige bloedvaten geborflen

zyn : of als die ‘komt iläitqnadegeftelF

Lenis der longgeblaasjes.Y . \ '

BLOEDSUITBARSTINGEN,

Hennen/mgm, is wanneer ’t zydoor

overvloed , geûing , ofprikkelìng van

’r bloed ,A het zelve door ас Ineus ‚

oogen„ooren, maag of andere dee

len uitbarfì.

BRAKEN, Vomimf, is een hefti

geen verkeerde beweging der maag ,

waar door haarevleizigedraden, vga
eenige prikkelende oorzaak , nah

haar linker zyde getrokken worden,

en ’r geene in hare holiigheid beiloteh

is ‚ door den ílokdarm en mond -nir

gebraakt Word. .

BRAAKMIDDEL, Ifomiitorizmz,~

Ететитдз eeniinnerlyk geneesmidl

del, uit eenige braking makende din

gen bereit. Deze hebben deeltjes

welke meer prik kelen en doordringen

der zyn, dan die van` de 'buikzui've‘

ПП

-
\

0 . `
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gen: daarom worden de draden der

_ maag niet alleen bewo en die naar de

darmen gaan, maar oo dienaarden

ilokdarm hunnen loop nemen :en hier

door komt het , dat men dikwyls van

boven en van onderen te gelyk af

gaat. _

BOORT , двигайся , Bort ‚ ¿nik

wee, метит, Cholera , is een be

dorve beweging der maag en darmen;

met geduurigc gallige uitwerpfclen ,

van boven en onder geduurig in groote

veelheid afgaande. ‘

BRANDENDE KooRTs,ca„-’

jm, febri: ardeur. Zie KOORTS.

BUIKLOÔP, Diarrhea , Лихи:

вы, is een loop des buiks, waar

door veel galagtìge , -ílymige en an

dere vuiligheden geduuríg uitgewer

pen worden. y

BUIKZUIVEREN,zoc‘k Purgerm.

D.

DARMKRONKÉL цитат,

_ king ‚
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_ king., Oniferm и mijner , Уайт/ш.

Леш, Cbara'apfm; Mi frere mei, iS

een hevige darmpyn , ontiìaan uit de

ontilekíng eens darms, infchokkin

in elkander, verhardendrek, fcheur

fel, winden ‚ of eenverkeerde darm-`

beweging, Waar door des darms vui- _‘

ggheden ten monde uitgebraakt тог—

en.

DAUVVWORM, dell/olf, Her

ры” exedem , is een voortkruipende

Ontfteking, die niet alleen de huit be

derft , maar ook tot de ondergelege-.

ne vliezen en fpieren zig штыки,

met jeuking verzelt. ‘

DOLHEID ‚ Razernìj , Manix ,

гидам, furor, is een quade inbeel

ding met een groote buitenzínnígheit,

toorn , Паап , enz. zonder koorts of'

vreeze. Zy ontftaat ‚ Wanneer de

gceůen zig by eenige heete zwavelige

deeltjes voe en», waar door de gee

fren derl her enen onordentelyk door

aldebeweeg- en zintuigen beweegt

W0rdeh._ Deze mengeling van deel

tjes gefchiedeven als Wanneer men

by de Ьшутт Antimom'i den шиш;

л:
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тыл; nim giet, want dan zal daar

een meer als gemeene opbruizing k0

men, verzelt met hitte.

DREKBRAKEN , 'Lic Darm

b'en/wl. '

' BRUPPELPIS., Strazqganiaißrì

nœ/ìíllicia'ium, koudrpis, is een moe

jelyk wateren, wanneer de >pis агор—

pelwys uitgewatert word.

диетам is- dikwyls verfcheide

drank , kou-W , lang ophouden van

pis , befchaamtheit , graveel..,11ym,

eten van-vrugten , Купив:Wyn , enzI

DRUKKING, zie Pefßzng.

Е. .

ЕТТЕКВОКЗТ ‚Етзруетц. hier

door verllaat men gemeenlyk een ver

gadering van errer in de holligheid der

borlt , uit eenZydeWee» of longziekte

veroorzaakt , maar Hypernia: en

anderen veníìann daan door wel een

enervergadcring in den buik ,- Моей,

of andere шашки. '

ET

_„„.„._„‚.__

__
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ETTERGEZWEL , Energe

Миг], 'z/crzwerŕng, Ара/гелий, Äpa~

Лета, /í/ffceßns, is een Verettering

gemeenlyk па een raming тонко-—

mende. Dog in ’t gemeen magmen'

het voor alle verzweringen nemen.

ETTERZWEER , Zie Едите?

z-wfl.

F.

' FLAAUWTEN hebben hare'

graden. De сете flauw” eigentlyk'

gezegt , ECM; , defeália шпат,

[angular , таре/0011922: en отпад}

isy , Wanneer de kragten by {Евы

brek van Warmte en levens-gee en
verzwakken, door Weikealle bewe

gingen gefchíeden moeten.

De tweede is Lipozbjmia , Веда”:

animi, ”внушит ammi , groote qua'

мы zwymeling genaamt. Deze is

een neerwerping van alle kragten:

« en wanneer die nog grooteris , 'Lon

der eenig belul en ongevoelíge pols

cn ademhalen , heet men die фужер:

en ńnrfvang.

Н 2. FLE
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FLERECYN , Gigi , Свинг!

Руп , Art/fritz) , тогда: artícu/ark, is

een руп omtrent twee ofmeer gewrig

ten, met gezwel , roodheid , kalkag

tige [toffe , enz.

De oorzaak is wanneer eenig zil

tig vogt omtrent de gewrigtenzig ne

der zet, by Welke een‘zuur zenuwfap

vlocjende, opgeftingen ontliaan, die

meerder plaats van nooden hebbende ,

de deele'n verwyderen , Waar uit ge`

zwei , dikte, pyn en kalkagtíge {tof

fen ontiìaan.

Naar de plaats heeft zy verfeheide

benamingen. Aan de voeten komen

de noemt шеи haar Podagm, zwet

_pyn , теплой ‚ Фонду. Аап de

handen Cbiragra,bandeuvel ‚ bandgzgt.

Aan de knyen ‚ Gomgre, knyegigt.

Aan de heupe [fc/Jim , .beupepyn , Scia

та, ôte.

- G.

.j GEÈLZUGT, Сейму ‚ Íñerm,

тогда; Kegim , „щитах. Deze ziek

~te is een geeligheid 1n de huid, ko-

. шеи-

_.._A_..._.__,_
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mende, doordien de gallniet na be

hooren van het bloed in dev lever ar

gefcheiden Wort, Welke in het bloed

blyvende, de huit en alleandere dee»

len met een geele verf-befmeurt.> .

d’Oorzaak zyn dikwylsverltoppin`

gen des Galleiders, quadegefteltenif

fen der'gal ot'kliertjes, door Welker
middel de gal in de lever afgefcheiden

word.

GERAAKT-HEID, Béroertbeìd,

de baud Gadr, Агар/ахи, alzonitw

Лир” ‚ /íderalio , morêur апатии,

is-een tegennatuurlyke Лавр, als deÈzie

ken geílagen, beweegt of geiìoâken

geen tekenen_ van gevoelen van zig

geven , gemeenlyk met een moeiely

ke ademhaling cn- -ronken verzelt;

Dc zelve"wordk veroorzaakt door

{lymige vogten., diede lugtpypjes der

ч ЬегПспеп, endus den gewoonlyken

' loop des bloets beletten..

GEZWEL, Tamar, iseentc gen

nati urlyke verhooging en uitbulting

een ger decleni , ’t zy door` eenige

- Н 3 V0g
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vogten, windígheden of ander ver- ‚

oorzaakt. Deze zynveri'cheide; als

Ontllekíng, Roos , Koud gezwel ,

knoetsgezwellen , papzwellen , Wa~

terzugr, Wimzugt, &c.

GIGT , ’Lie Пепси.

GYLLOOP, zie SHI/Mp.

GRAVÈEL , Àîierwec, .Nep/afin),

is een nierpyn , onxñaande uit eeni

ge zandígheit of {te/en, die in de nier

gegroext is.

H.

HAASTIGÈ of S CH Е R P Е

ZIEKTEN , Маты мил, zyn wel

ke melt groot gevaar binnen Weinig

tyds in ’t kort, ’c zy ten goede often.

quade eindigen. .

HAIRWORM, Негра: miliari: ,

is alleen in een minderen trap ver-v

fchelende van den dauwworm. Der

halven is ,dit een voortkruipende ont

fìeking alleen in de huit ‚ met jeu

king en kleene openingtjes als geär

. ~ e

--l..-_-c
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- ftezaad, verzelt. De oorzaak is in

den Dauwwormgezegt.

HEETVUUR , Стираем ‚ is

een quaal in een lids met begin'

felvan bederving , (tank, zwartigheid

en verfìerving. '

`

.

HERTVANG ‚ ‘Lie Излишн

HEUPEPYN,¿kfn„Wi"

HIK, de nok, Singulmr , is een

trekkii der zenuwen die zig door

den Издал-ш verfpreíden , die een

weini ophout en dan weder komt.

Deze isquaad in koortfen,veroorzaakt

van. ontfiekingen , te veel purge'ren,

of neusbloeden. ‘

НОЕЗТ, Tußif, is een hevige uit

blazing der borll д vyaar door het

geen de ademtuigen moejelyk valt,

door kragtider logt buiten gebragt

wort. Deze is met vogtigheid, wan'

— neer fluimen, enz. uitgelooit worden:

of droog, Wanneer na lang hoeßen

mets voor den dag komt.

H4 _HoND9
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HONDSHONGER , Famer т

nina, isleen vermeerderde honger te

gen de natuur, met braken of buik

loop verzelt , komende van al teveel

‚ zuure gell in de maag.

HOOFTPYN , Haoßzwecr, ¿anfr

wee, серы/„4524, Сартх dolar ‚ is,

wanneer ’t zy door ’t geheele hooft ,

of voor een gedeelte, ’t zelvemet pyn

bezet is. D’oorz:tak zyn quadevog

ten of uiterlyke ongetempertheden.

HOOFTZWYMELING , draa

jìng in ’1: iwf; , minding, гшутг

ling , Шарады/2:65, Уегиго‚._.5`гога—

mia, is een omdraajing" der geeßen

in de herifenen en zenuwen , Waar

door de uiterlyke voorwerpen fchy~

nen om te draejen. ‘

K. "

KANKER , Cranium , Carcino

та ‚ kreefzgezwel , is een tegenna

tuurlyk gezwel, gemeenlyk rond ,

hard , lootverwig, pynlyk , hebbende

in ’t be in de groote vanveen сит,

welke aar na in zyn omtrek gelyk

‘ . als
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als met takken zig verfpreir, Waar

uìrrnen die zornwyl by een kreeft

gelyllt. De zelve fcbynt орг

fpronk te hebben uit een vergadering

van fcberpe zouten, by wellrezig een

koortsagtige (laffe voegt. Zy is twee

derlei, verzworen of onverzworen.

KEELONTSTEEKING,Worg

gezwel , yuaa'e Ä'eel -, Quìmzmi , iS tWee- _

дсг1су; ееп lia/inert of rechte. een
[га/144” isy een ontíìeeking in de aman

delen, lel , ofiveríìuiking der wer

Ávelbeenen des hals, enz. denauwkeu

rige is -ylerderlei. Synancbe `is een

omfìcekingin de innerlyke deelen van

‘ ’t hoort des flokdarms : Symmc/:e isl

~een ontñeking in de binnenlle {pic

ren des gorgelpyps : .Parafynambe is

ecn ontlìekíng in de uiterlyke {pie

ren des Hokdurms; maar Рагмуши

abe in de uiterfte des gorgelpyps ‚ hier ‘

voegt zig by een moejelyke ademha- '

" ling, en doorzwelgíng, met een ge- l

duurige koorts'. 4 ‚

KING , zîeI D21r1lnh"onkél,Í'A

KLÀPOOR, zie-Klicrgezwel. ‚.

.H5-_, кыш-у
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KLIERGEZWEL , Buba, is een

quaal , waar door de de klieren inde

liezen ‚ доог een kwaataardige koorts

of peil ontítoken zyn ; Миш: ge

zegt, of anders van eenige vníle Ve

nusluiì Klapoor en Venusbuil.

KOEHONGER , Bulimia , fa

me: догма , is een tegengewoonly

ke al te groote honger, zomtyds met

ñaauwten verzelt.

KOORTS , шт, is een tegen

gewoonlyke beweging en opgeliing

des bloeds , gemeenlyk eerít met kouw

cn daar na met hitte verzelt, by Wel

ke komen doriì, braken, ongeduu

righeit. enz. waar door de behoorly

ke bewegingen van binnen ontûelt

Worden

Men deeltze in een tuffchentydige

метнет , geduurige met verhef- _

fingen, mariana, geduurige of altyd

byblyvende zonder verheñìngen, сап—

Mmm; of die uit een стаде gcßelte

nis der deelen ontiìaat, Symptomen

т. ` '

` KQUDVUUR ‚’ дуйиетхфа’ -

’ _ r‘u
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mtìa, is, wanneer een deel г’еепст

maal verfìorven is , zyndezonder ge

voel of leven , bequaarn om terltond

afgezet te worden.

‘ ` KRAMP , Зря/Мяу, Buntrekkr'ng,

betekent alderlei foort van trekkin- '

gen. ‚

KRONKEL , zie Darmkrmkel.

- KRÜPZWEREN,KÍÍerm.ScropÍJ

wife, житие .‚ 2уп gemeenlyk аап

Waífende klieren , Otte tegengcwoon

lyke gezwellen der klieren aan den

hals-of ontrent de ooren, beilotenin

haar-eigen vlies

L.

ЬАМНЕГГ, Para!)I 1r, is есп

beneming der vrywillige beweging,

of des gevoels, of beider te gelyk,

’t zy ’t heele lighaam door of in ee

nig deel. D’oorzaken zyn verlìop

pingen, aflhydingen of drukkingen

der zenuwen , or' een ongetempert

heid en quade gelleltenis.

н б ьоыед



180 KUNST WOORDEN

LONGEUVEL, zie Darmkìng,

LEDENZUGT ,Zie Wuerzugt.

` u

LIGTHOOFDIGHEID ‚ Deliri~

um en Parapbrofyye ‚ is een quadein

beeldìng en oordeel., waar door de

zieken veele ongefchíkte en niet wel

famenhangende redenen voor den dag

brengen.

LONGONTSTEKING, Lon

gezugt , Peripneumonia ‚ is een Ondie

king-der longe, met een geduurige

koorts, moejelyk ademen, hoeft en

doffe zware руп verzelt: die dik

Wyls tot veretteren komt.

LONGEZUGT, -zieLongont е

king._

LoNGEzWEER, zie LWN;
ßeking. l .

. LYFWATER, zie штат.

ч

MILTZ'UGTIG, Lтуш, “топ

_ ге—

-

‹`.

E'—-—

_lL

#1_-‘.4

L„
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genoemt die een dikke milt heeft,A

ontliaan van grof bloed ’t Welk daar

traag door vloeit,en daar dik wyls doorv

eenige t’famenilremmende voehten

vait gehecht Wert. ‘ ' '

N.

NEUSBLOEDEN , Hiemorŕ/M.

gia, is Wanneer iemant de neuze bloed ,

’t zy door een raming, Wanneer het

door zyn fcherpigheit, Ofveelte door

de tengerlle vaatjes der neus uit.

berit, of door ander toeval gefchied.

NIERVVEE, Певиц/ее].

О.

ONTFERM U MYNER,

'Lie Darmkronkel,

oNTsTEKING, ритме, is

een omite-kingA in het een ofanderdeel

meteen hoog gezwel , hitte , roodig

' heid, pyn, klopping, en fpanning`

door een bnitenvating of inproppin

van eenige fcherpe en_ryzigc Пой/ег

oon,l
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GORDEEL, Raming , Cri/ì: ‚ iS

een fchielyke en haaliige verandering

in de ziekten, ’t zy ter behoudíng of

ter dood. Y

Somtyds betekenthet een afzonde

ring van vogten door een ettergezwel,

bloeden , buikloop ‚. zweeten , enz.

Zy is volmaakt ,wanneer allesivo’lî

gens het oordeel in de ziekte overeen

komt : ОГопшо1таа&{‚ wanneer zulks

anders uitvalt. Zie van de Oordeelda

genachter Aph. н. 24.1v. 36.

ÜPGESTOPTE PIS, Пифий,

is een moeielyk Watermaaken, door

lammigheid der blaas , door [reen ‚

zand, flymigheden of anders , gemeen

тук met een hitte in ’r waarmaken

verzelr.

OUDERDOM, is de verduring

van onsleven , befìaande in geduurí

ge geüingen en bewegingen der vog

ген, en de Vereeniging der ziel in het

Jighaam. Deze tyd: is zesderlei;

машем, duurendc van dc geboorte .

af tot vyfjaren, welke wederom ge

асе}: eroi-_t in en n; de таща. z..

доделал/„р, tot agríen jaren zig

_ Patek
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ûrekkende, Weìke men eigentlyk kan

zeggen tot vyt‘entwintig jaren Vryer:

Дал, van vyfcntwintigtotvyf‘endcr

tig. 4. Мате/‚ф: fiend, van vyfen‘

dcrtíg jaren tot vyfríg. y. Ouderdom,

van vyftíg tot zeilig. 6. Diefvoorts

afgaande ouderdom яснеет: wort.

P.

PERSING , Kruying , _ Drukkiĳg,

dwang tot fine/gang , Тет—[тих : iS

een geduuríge begeerte tot afgang,

waar door nogtans niets dan eenige

blocdigheíd of flymígheit uitgeloofi

wort.

PESTBUIL , 'Lie Kliergezwcl.

P’URGEREN, Buikzuí‘z/erm ‚ ge

fchíed wanneer daar eem'gevogtcn of

andere vuïlígheden komen tc zondi

gen. Het ‚puxgccren is rwccdcrlei ‚

van boven braken яснеет: , waarvan

wy in ’t byzonder hier voren gehan

-delt hebben 5 of door den floclganf;

van onder, welke een minder graad

is dan het purgeeren, want~ de pu;

‘ gecrmiddclen verfchelen daar alleen,

in

\'

‘Tl
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of' datfe de draden der maag en darmen

minder prikkelen. Daarom de buik

zuiverende middelen die hevig zyn.

doen ligtelykbraken. Hier van ver-y

fchelen Wederomin minder graden de

Lexmm'a ‚ OFverzagtende middelen..

. l?" _
QUALYKTE , _zie Палаши. `

. _ ю g> :t n ` V

RAASKOORTS , Pßrenìtif , i5 .

een Onzinnigheit meteen geduurige

koorts, dikwyls met dolligheìr., ед.

groote razerny verzelt. _Deâoo'rzaak

is een ‘hevige Ontiïeking der geellen,

die door al de beweeg-en zinnetuigen i

‘onordentelyk -Woeden.~ .

RAMING ,- .zie (')ordeelfY . ‘

RAZERNY, "l,1'eDol/Jeid.`

ВЕСТБТУШСЁНШВЩеКттр. .

КООЬООР ‚ Bleed/oop , Readme

'Íefaem' Bloelgang, Dyfenteria ,‚ Таг

mina, is een pynelyke _buikloop , in 

welke bloedige of etterigevuiligheid,

en fomwyl vellen en vliezen der dat

men uitgelooíì worden, dikwyls of

шеей ‚
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шеей altyd met een koorts verzeke.

. ROOS., Eryßpelax, :gni: Диет, IS

en tegengewoonlyke zwelling in de

.huid of andere Weeke deelen, rood',

brecdi, niet zeer bultig-opryzende n0g

kloppende. maarmet een lìekende pyn2
uit. een fcherpzwaveligel Hof van wel

of geronne /ympbwaldaa'r gebragt.

. s. ’ И

5ЬААРКООКТ8, штраф? `

ezbargm , is een {laap de Coma gelylů,

meteen koort'sen buitenzinnîgheìt ver

zelt,_deze fchynt voort te komen ,

wanneer door de koorts eenige quade

deeltjes in de herfengaatjes :en neer`

gezet werden.

_ SLYMIGE WATERZ'UGTyzíe

И azerzugr. " д

SPENEN , Ämbeìj'en, HfèmarrbaiY der, zyn knobbelachtige ontíìekingen,

aan den aars ofeíndeldarm , met rood?

heir en_pyn ,_ zomwyl bloed en снег

uitwerpende. ' y -

SPROUW, Арт/ж, zyn> puisjes

die detong, flokdarm , maag en dar

men bezetten, welke гур' geworden

lLynde by Ilukken afvallen,_waar by

. ge
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gemeenlyk een koorts is. In zom~

mìge fchynt het vuiì bedorve fpeekfel

te zyn, ’t weik nix de ‘kh'errj-es zype

xende zig aan den `mamá , tongen an

` dere deeclen чай zet , en geduuríg

moet afgefchrapt werden.

SPYSLOOP,y НЁМ der on'uer

tcerdefpyf, ищет, is een buîkloop

in Welke de Груз onverandert uìtgc

worpen wort. Мааг zoo deze quaal

eenige verandering heeft ‚ ofmet Wel

gekookte gyl afgaat, noemt men die

Gylloop of Coeliamëdßîo.

STUIPTREK EN, Не Ктатр.

SWYMELING,‘Lie Наб):шуте].

Y, т.

твкше, Тайн, pmsßf, ism .
uitterìnge des ganfchen lighaams , oor

fprong `uit een longezweer nemende,

met een geduuxige binnen koorts,hoelì

en ûinkenden adem verzelt.

Y TREKKING, zîeXrçzmp.

V.

VALLENDE ZIEKTE, Sint

З'ат гите], Maanziekte , Брита,

”И”.
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morbnr caduca: , morbu: ватта!!! .

нет/ш ‚ Завет, enz. Ditis een nu..

en dan wederkomnede trekking, al

le de dierlyke bewegingen benemen

de, herkomfìig van een quade gefiel

tenis der herílengeeñen, waar door

de lyders teritond plots ter aarde neder

vallen. '

VERHEFFING, Aanval , oz'er~

val, paroxjfmui , Рейса/ш ‚ exister

дат, acreßîo, is een gedeeltevan de

geduurige wederkomíl der ziekten ,

wanneer zy Weder beginnen te .ver

heffen en den meeíìer te fpelen. Ge

lyk wanneer in del tuifchentydi e

koorti'endekoorts wederzich verhe t.

VERKOUWTHEIT ‚ fluff ,

zwaarboofdzlgbeidßrupping uit de ber:

Лит, Caryza, Graz/edo , een nect
druiping vau überpe, zoutev en vet

dikte vogten (uit d_e holligheden der

herllenen, door de reukzenuwen in

de neus, of uit de neuskliertjes) Op

‘. de Ondergelege deelen van de neus,

mond , long, by welkedikwylsdorit`

en koorts gevoegt is , ook heeft , hees

heit, enV gezwellen. De uiterlyke
oorzaak is menigmaal kouw, waar

door dc lympba eenigzins По]: , en

. tra

"Ч
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trager (voornamentlyk in de herfle

nen) voort loopt. Wanneer de toe

_vallen zwaar zyn, noemt men die

Catbarrur.
й VERZWERING,zie Ettergezwel.

VUETEU VEL , 'Lic Flererym

WQ

WATER'ZUGT , тащи, is

drydcrlei; indenbuik, ‚шт; door

het gantfche lichaamà Änafarm; die

uit winden ontftaar, Тympanizef.

ASCITES , is een vergadering van

Waterachtige vogtigheit in den buik,

kulzakje,V beenen, met vermagerìng

gämeenlyk van de opperfìe deelen.

ier by komen nog waterzugt des

' hoofts', bOrÍì ‚ moeder , of andere

>deelen. leorzaak is een buitenge

Ivate wei, lympha, of gyl.

ANASARCA is een Waterzugt

over-het ganfcbe lighaam, met een

bleeke bollígbeit, die zag: is en ligt

Wyk'ende als men daar indrukt, na

fzig latende een putje. Meu noemt

die lyfwater, [шлицу tz/ißì'ben vel

en "IJ/:ir leggende water. “Танцев:

_ deze vogt zeer raayflymig is, noemt

men -
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men die Lemopblegmafim of flymfge

Waterzu t. ‚

TYM ANITES is, Wanneerde

buíkvliezcn door een quade gefielthext

des zenuwfaps op getrokken en opge

fpannen worden: Waar opals menilaat

een trommelgeluit 0solfehoott*word

Doorîdeze optrekking moet eenlgg

logt in de holte des buiks zig plaatfen

(om dat daar geendedigheit kan туп)

welke de wind is. - д

vvmwkuî12R'f,I ii@ ,WML

zu t. :_

INTZUGT , Zie Hfdt'erzugt-'

WÓRGGEZWEL, Zie lice/ont»

ßeking.
‚

Z ‘ Í“`¢‘

ZYDEVVEE , Штат, ' is Je'err

ontltekíng van ’t boríìvlìes en ruil'.

fchenribbige fpieren , met geduurîge

koorts, licking in de zyde, тов]:

lyk'e ademhaling, en zomtyds bloed.l

fquen. ‘

EINDE;

GE- .
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GENEESKUNDIGE

’VERMANINGEN

Van den Heere

NI‘KOLAAS TULÎ’,

. ‚ I.

’tIS beter dat een Geneesheer zyn

‘ plîgt doet, dan dat hy zich qua

lyk bevredigt. . ‚ ’

II.

Een godzalig man zal zoo wel

de armen om niet, als de ryken от

gclt genezen. Ш

’t Is beter voorzigtíg te gebieden, ì

dan de zieken ergens. in ilaafagrig te

gehoorzamen. IV

Een Geneesheer word veelî везёт:

op Wien veele vertrouwen ., in tegen
deel worden die veragt, die weinig

wíníì hebben.

Doe uw genegcnthcid aan de zîe- ‘

ken blykcn :zoo zult gy geagt wor

den wegens uwen arbeit.

Wacht
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VI.

Wacht u van een Geneeshcer l’ígt »

den fchop te geven, _dien uw aartbe‘

kent ís.

ì ` ì VII.

Een ziekte vereiů meer Genees.

Yheffen in ’t begin dan omtrent het

eind,

VIII. ‚

In een ader te laten moet men _een

jong Heelmeeiìer bqven een ouder ag

ten- - ’ ‘ ‘ ‘ ‘

‚ IX. ’ '_

Voor een ervaren Mech: is een,

flâgader zoo veilig te laten als _een

a er.

X. ‘ — ï

Een. v-evZWQren kreefrgezwek, m

een oogontûekinäíïyn befmettelyk.

Sterke geneesmiddelen zyn тещ:

1ееп niet vordnrlylì aan de genen». ÓÂÊ:

weder na een-ziekte bekßxnêßâ; maal?

ten hoogfìcn fchadelyk. `

_ _ « XII. _.

Вен. het@ WY.“ Op пишут! тасует

geeft koontfigen, krĳgt, св, ¿96€ hm

zweeten.

Het
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XIII.

Het eeniglìe middel in een Wan

` hopclyk kreeftgezwel is het mes.

XIV.

De Roos vcrdwynt allenxkens

voortkruipende. .

Die díkwyls piů ‚ zweet weinig;

en die Wederom veel zweet ‚ _piů wei

m .g XVI.

Tydelyk en overvloejend fpeekí‘el,

is zeer goed , als ook een op flaanden

voet helpend middel inhaaílige koort

fen.

XVII.

Door gedurig -gebruik van quìk

iilveŕ, Waaífemt alle vuile Frank uit.

5 - XVIII.

Bloet uit de enkelen gelaten , is al

'Loo 'dicnßig in hooftzwymeling,

hooft- , oog- , borfI- , en leverpyn ‚ als

‘in de ebrekcn derl fmoeder.g шу

De Hik vermeerdert al fprekende.

Met een koorts vermeerdert het ge

vaar : maar ís ’t dat de koorts afgaat,

ís ’er geen zwarigheid.

ï; ~ ‘ Loot
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XX.

Lootverwige koleur eener verplet

terde huit in een Beenbreuk , beduít

dat het van binnen qualyk gefchapen

ls.

‚ XXI. ‚

Î—Iom'gwaater of Meede, dikmaals

gedronken , maakt een grooten over

vloed van gal.

XII.

Die met [leen equelt zyn dien is

het gebruik van oezelwyn, oly van

Olyven, en verfche boter goed.

XXIII.

Hoofc- en borflziekten , hebben

ook veelen zeer fchíelyk de dood ver

oorzaakt.

XXIV. ’

Antímoníeín een geduuríge koorts

te drinken gegeven , veroorzaakt een

onherfielbaar uaad.

. XV.

Dikwyls doen braken , doet de zieken daar niet alleen voor fchríkken ,

maar het is de gezontheit ook zeer na

deelig.

` XXVI.

In een koòrts,Synac/am gezegt, by

tyds een ader gefieken , doet de ziekt

I C
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te terñond verdwynen.

XXVII.

Oxelzweringen rypen zelden voor

dat»’er een maand verloopen ís.

XXVIII.

Na een zeer vaße verlloppìng der

ingewanden ,' volgt een quade geñelt

beit des lighaams, Carbexia gezegt,

onbeweeglykheít, en de dood.

Eenïg buitengevaat bloed in de long,

herffenen ofeldeŕs verfchuilende , legt

onvermydelyke lïen aan ’t leven.

' X X. v

Onvoorzigtíg ebruik van Тынд

hl, verandert di Wyls een gaande cn

`komende koorts in een geduurìge.
XXXI. 

Op dat gy niet weer ín uw vorige

ziekte vervalt, zojwacht uvan Zalm,

verfche' Schelvis, en- van al ’t geene

zwaar te verduwen is.

.‚ ХХХП. ~

Een zuîgllcr kan'ligtelykhaar ziek

te aan ’t kintje overzetten.

XXXIII.

Winterfe _warmoeskruîden , ge

lykze voor zwakkenïwíndíg zyn, alzo

гуще aan niemant gezond. G

‚ е
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XXXIV. i  ‘

Gelyk ŕhet gout op den toetfieen‘,’ ’

alzoo Wort de Bezoarfieen door het

vuur beproeft. ‘

XV.

Na een uitval van ’t zwaartagtìge

krakebeen , komt uitteerìng , ’t zy

vroeg of laat.

XXXVI. ‘

’t Is den jongelingen alleen ei en,

dat hunne lighamen in de zie ten

groejen. —

XXXVII.

Na hetgebruik van geconfyte Gem

ber volgt ikw ls bloedpifl‘en‘

XXXVIII.

Om na het aderlaten niet van uw

zelfs te vallen, zo fpoelt den mond

met koud water.

XXXIX.

Opium is in kindertjes en cngbor

Швец zeer fchadelyk. `

XL

De belle levenswet is, dat yder

nuttigt ’tge‘en met zyn aart overeen

komt.

XLI.

‚Gelyk de tong aan haar agterfie deel

befmeurt' wort , alzo moet zy van haar

» I 2. voor
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vooriìe tip eerfì fchoon gemaakt Wer

den. _.

. Y „ XLII.

Uit vettigheden ontllaan in zom

mîger huid, puiílen , roos, koorts,

ja zomwyls niet minder kout zweet ‚

als wel levens gevaar.

XLIII.

Zydepyn hout 'Lelden ор zonder

ecn Wederkomfl.

XLIV.

Op dat het bloed in het zydeWee d'es

te beter uit de ader loope ‚ moet de zie

ke dikwyls hoeñen.

XLV. ` _

Een fcherpñekcnde zydepyn vereifl

in de kinderen zoo dikwyls eenader

ñeek, als hen de onlydelykepyndaar

toe zal dwingen. ‚

' XLVI.

Zydepyn fchielyk in de lever ko

mende, is in een tegenwoordig groot

gevaar.

XLVII.

Vry wat veel zweets op den zeven

den dag, brengt een gallig zydewee,

ganfch buiten evaar. '

äíLVlIl.v

Steen in eeníg vlies befloten

Wort
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т Wort bezwaarl k uitgewatert.

LIX.'

De uithaling des [teens door ver-l '

Il Wyderíng der blaas, is in een vrouw

l, niet altyd goed.

, Steen en Wrîgtepyn mag men onder .

de erfzi'ekten tellen.
' ' LI..

Omzigtige fteerëůyders mogen de

loíTeIIeenen Wel uithalen , maar ydie

tuilèh'en de vliezen vait zyn, voor`

zigtíglyk laten blï'ñn.

`з

тат

Gebroken Iteentjes zyn Wel geloft,V

door dien ze tegen elkanderaan Heren;

maar wie heeft het oit gezien uit fcher

pe geneesmiddelen?

LIII. ‚

In een aamborlìigheít en derden-

r daagfe koorts houd de gewrïgtpyn wcï

op, maarnoit geduurigf

D . LIV,

e ‘ ewrî t yn is nergens heví er
dan injgden hgalî en lendenen. g `

LV`

Na de gaande >en koomende koort

fen ñerven zoo veel jongeluí'deń niet,
als youde en zwakke. - -

1 3 ‚ 2шаг1

га
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. LVI.y ' '

Zwarte_pis in geduurige koortfen

voorzegt den zwakken de ' dood;

maar ín de milts verñoppíngenHerk te

en voorfpoedige gezontheid.

LVII. _

Na. een brandende koorts ontfprin

gen weinige (dien дат,“ of' het hair -

valt uit , of zy vervelleu.

LVIII;

Waterzugr op een derdendaagfe

koorts is wel quaat, maar een Грузи] a1

gingen geen koking in de maàg zyn

nog veel erger. LI- .

Doofheit uit een koorts verdWynt

zomwyl met de zelve. ~

LX 

Wanneer in de fcheurbuikigen het

zwerent tandvleefch niet gezuivert

Wort met Egyptifchelalf, oli van ko

perroot, ofgebrandenaluin, zo wor

den de wangen hart, dekeel ont

iìeekt , de verrotting kruipt voort,

en de lyder Wort gîrteert.

l. '

De derdendaagfe koorts die in

den herfft komt, ontrent Wanneer

‚ l dag
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dag en nagt even lang is, houd ge~

meeniyk op in"t begin der lente.

’ ‚ LXII.

Voor zoo veel de winter zagter,

harder-.of langer is, zal ook de der

dendagfe koorts minder , meerder , 0f

- langer zyn‘: in de jongelingen ge

meenlyk geneeflyk, maar in deouden

dikwyls doodelyk.

l LXIII.

In hardnekkige vziekten, die vol

hardende ’Lyn, kan men gevoegelyk

wel bereide Antímoniaten en Mer

curiaten gebruiken.

. LXIV.

In den jongen ouderdom zou men

miífchi'en het heetvuur na een koorts

konnen verdragen, maar Wanneer ín‘

hooge jaren P'

XV.

Een algemeen zwect‘en’ voor het;

aankomen der nu endan komende

koortfenpntflaat de ziek te t’cenemaal.

LXVI. ‘

‚ Stomphei't des verí‘tands in een nu en

dan komende koorts ‚ is niet buiten

gevaar. ’ Y _

_ LXVII.

Twee anderendaagí‘e koortfen ein—

digen niet te geiyk , met tuífchcn

komende dagen, I 4 Не:
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XLVIII.

Het 'Lwygen is zeer goed in de. ge

nen die fcheelhooftpyn hebben.

LXIX.

Rhabarber is aan niemant zoo fcha

delyk ., of men magdie ten ailentyde,

aan ydcr een in alderlei ouderdom ge

ven.

Koralen in fcherpen azyn bereid ,

moet men vlieden als de peli in zwak

ke en teere lon en.

XXI.

Wacht u onbedagtelyk bloed te la

ten uit een verlamden arm, uit vree

ze van ’t heete vuur te krygen.

LXXII.

Die niet al te wel een tyd lang by#

‘zyn zinnen is geweefl , beten: dikwyls

op ’t eind van 'Lyn leven.

‚LXXIII.

Gelyk men met een dendendaagfe

koorts in ’t begin voorzigtig moet han

delen, alzoo nog voorzigtiger in ’t’

eind. LXXIV.’ ’

’t Is ’er zeer verre van daan dat Ar

fcnicmn op de borí‘t gehangen de рей:

zoude verdryvcn , dat het in tegendeel

fchadelyk is, omjdè 'hartvangen en

zweert)“ die daar. uit voort komen.
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EENIGE

HEELKUNSTIGE REGELS

VAN

P AR EU 3-—

I. Et oefenen der Geneeskunde

_ is een uitvoeringder Befchou~

wmg.

2. ’t Zyn geen woorden, maatge

neefmíddelen die de zieken tot gezont

. heid brengen.

3. Geneefrnîddelen daar men baat—

by gevonden heeft, zyn beter dan die

men nog bezoeken zal.v ’ .

4._ Groote aderen in de wonden ge

quetí‘t, zyn doodelyk. ‚ .

5. Verpletteríngen moet men ‘tot

veretteren brengen. f

6. Elke ziekte verei-fì haar. genees

middelen. ‚

_7. Het been uit het verhemelt des

monds vallende , doet den lyder doory

de neus fpreken. ~

I 5— 8. Al



Ш

.‚ 8. Allerlei bloeden Word door hìtte

veroorzaakt, en Weder door koude

geflilt. ‘

9. De ůeken der zenuwen heb

ben trekkende geneesmiddelen nodig,

die uit Руне deeltjes belìaan.

Io. Die in de beenen , heupe ofvoet

gequetll zyn , moeren te bedde leggen.

II. Verzweringen hebben fcherpe

i middelen noodig.

. п. In ’t inzettenvan alle uitgewe

ke leden, moet men llerk houden,

trekken en drukken.

r 3. ’t Heere vuur `zeer groot zynde ,

moet ebrant of uitgefneden worden.

14. anfchepfels zyn tegens den

regel der natuure.

15'. Borflwonden geven gemeen- l

lyk veel спет; ` - l

16. Steken en beten van vergiftige Í

l

dieren zyn zeer gevaarlyk.

:7. Zuidewinden maken> ligtelyk

{linkende wonden.

18. Degewonde, díegenezenwíl

zyn , moeten foberlyk leven. ° '

19. 19. De gebreken konnen met t

Wel genezen worden, Wanneer het

lighaam ongematígt is. _ _

‘ zo. Ronde zweeren genezen niet llgt,

ten zy`men hare figuur verandert.

и zx. Als

I



  

zx. Als de Roos verzweert, moet .

men den lyder van onder purgeeren.

2.2. Het kryten is den kinderen

goed, omdat zy geen andere oefl‘e‘ ‚

ning hebben.

23. Droefheid is aan alle fchadelyk,

ten zy in vollyvîgen.

24. Ledigheid doet de natuurlyke

warmte verfierven. `

25’.’ Wetenfchap zonder ervarent

heit is onzeker

25’. Stinkende zweeren , vereifchen

fcherpe middelen. `

27. Die gelukkiggenezen wil,moet

het onderwerp der Geneeskunfi wel

verflaan. ‘ ‘ ’

28. De pligt eens’ Medicyns is de

zieken te verdryven , of ten mínf’cen

t’onderhouden. ’

2.9. Hee’lmeefiers om winft en niet

om konfl, worden geen goede Mees

ters.

30, Een goed Heelmeefler moet

vaerdig, behendig, en van goed ver

fland zyn en zig niet te zeer op boe

ken verlaten.

31. Die door veel lezen een goed

Heelmeeûer meent te zyn, zonder de

konfi by goede Meefiers geleert te

hebben , zal zig bedriegen.

32. Het



32. Hetbaden maaktlos, verdunt,

  

en verwekt Zweeten.

33. Koude ziekten zyn ín oude

tn_oejelyk te genezen, maar in jonge

met.

34. Het arbeiden bevryt den menfch
van veel ziekten,

35'. Die vogtig van aart zyn, Wor- .

denîigt gevoed, al ís ’t datze meer

uitwerpfels quyt worden, als andere.

2.6. Men moet dezieken altyd goe

den moet geven, als is ’r dat zy in

zeef groot gevaar ficken: l

` 37. Dikwyls van Medlcyns. te ver

anderen, brengt de zieken díkmaals

in groot gevaar.

8. Koude ziekten zynzoo doode

lyk niet als heete. _

39. Witte en effene etter 1n de

Zwerîngen is de beñe.

ч
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