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DVYVELS -BROOT.
Hare kracht, ſoo goet als quaedt, kenniſſe ende regeringhe.

31 .
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BE VESTICHT
Door de voornaemſte Herbariften ende Medecijnen , als door
eygben ondervindinghe,
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Set tegenſtaende my worl , wil de oorlaech des doodis men de.Fungi
bekent is / bat ich ban beele toeghegheben / daer nochtans de Wilde Pe.

0

11
1

opimen opſpzaech en ſchimp tercelie oorſaeck af was :met de welche de
M

N

fal lijden ( aengaende defe goede Fungi bergiftieht wierden .
klepne Inſtructie oft On:
Ich mepn voor baſteliek datter Hedeng .
Der -rechtinghe boozmijnen daeghs meer menſchen fijn / de welche de

eben - meriſch ) princepael quade upt de goede Fungiekennen / alffer zýnt
van de ghene die Campernoillien ntet atteen die de Cicuta ( dat is de Wilde Petercelie]
O

doyben eten / maer cappuifficus defelbeber- fteninen / die nochtans eerder ende meer doo

fmaden ende gantſch verntetighen ; ja Teg- delijck to als de Fungie , want de Fungic
ghen / de felbe fender doodt- ronde diet counen ſchoon ghemaeckt fijnde; ende ntetgoet gün
ghe-eten worden . Die / De ghene de eerſte de: berandert in werttaherdt oft blauwongo
Campernoilkien ghehoocket en gbegeten beb- hepdt / ghelijck ick daer naerbjeeder ſal bers

ben ; wel wetende dat het vergift oft peržixe- halen / ende de Cicura blijft in haer felve
Heleus doodelijck wos / fonder te hebben de woefen .

Differente Schröbers ketupghen dat het
cechte ende reeckece kenniſie van goede oft
quade dte ſouden (mareljck gbeſondight feb . Bhebzupek van de Campern

ben / maer ick hope fulchr biet ghelchtet bekentghewozden van de guwoonders
te weſen. De aburen oft (Waricheden die van : Toſcana wooncnde tufſchen het ghea
fomwột ghebeurt fijn / is ghefchtet on -we berghte in Jtalien , alwaer Tp lieden op
tende:ende met vaſt betrouwen ban opzech- gheboden Dis -daegen geenen oft Wernigen

se kennife / ergo onnoorel nen hiek fom- Din connen beromen / doozwelek gebzecks
多

HUB

dalla

valige

Hun hebben ghevorght tot het gewas
oft Wuchten des lanots als de Fungi , oock
de Çaicolen , bp ons genaemt. WijngacrtSlecken de welcke aldaer aen de Berghen

ter als de baaeghe , oin dieſwil de Verde
door de som er endede warinte der Sonne
ban veele veneneuſe conde vochtighept ont
laſt / en ghefupbertis / waer dooz deFungi

en totſen hangen / oock_koocken fg Tadies tedzoogherennietroo nat en cout linn
ritufoli , Op ons genoemt Repas een gewelche roudevochtighept coinende oft er:
ende tendebende rat den 4 grăet isfenjin en dogs
mas alsArtifiorkinonder daetde
of
meer andere Druchten te tangy om becs deljjcki.
Haelen deweltke in mijnen Hoft ghempaſſen
Dry Soorten van goede Fungi.
hebbende /reer goetghebonden hebbe.
De Campernoillien fin menighderlep

Ons fijn nubekenr3 ſoorten ban goede

pan fatſoen / ghedaente enweſen/want den Fungi ſoo 0002 het aen wijfenvan de Herba
feer bermagroren (2 ) Gaſpar Bauhiņus be riftenrende perinaarde Wuteurs als dood
ſehajk 44 foozten van Fungiewat hpbaer ons epghen ondervindigh , doch deBoeren
onderftet alleroonenban Boom - fungi, gher rob jonck als out / hebben
to ono quattieren
naeypt Squamma,oock die aen en in de Zee rechte kennis van de goede Campernoillen ,
ten ( )Rembertus Dodohéus, ftellen Betſchep pljčkenom te verkoopeu.
denihept tuſſchen 10a u fouten ſonder de
Door het eerſte ſoe fijn de Pradelli de beſte

Waffen. (62 MatthijsLobel,oock deu grop want fp die foo wel weten te kokenyaløte
!

Swammen oft ferot 2 duplen het welck daernåer deBoleri tën 3 deFungi.
nochtans rechtefpecien tan Fungi fin ; mer
Pradelli ís den naein in Italiaens, Pungus
meerander Herbariſten van deſerbeopiniei Pracenſis,inlatin. DefePradelli ſön platvan
wekk grootghetal banFungi ( loo ichigheloof) inveel ghemoederon vreint om ghetooben is hetwelck nochtans alle krupt-be
minders noch ick niet reghen ſtrijden connení maer booz De Waerhepor belijden .

Hoc veel Soorten van goede Fungi
dat'er by ons bekent ſijn .

hoofdeken /wit en hert ban Dlees oftSuus
ſtantieniet lanckvan ſtele. Onder hetmurs :
ken oft ſchotellen is root mergh als Cocael
feer lieflöck om aenften . Dere gropen niet
als in de blacke Delden ende weepen / hace

Schotelken is ozainaeris met een bzuya
Delleken overtrocken doch fön niet heel

groot banſtuck/ maerplat oft wat berhea
Om den Leſer niet te vermopen inet bees ben van Schotelken / her teecken van haec
lozen Werbepdt totde kenniſvan de mes ondeught is i als het coor Cogael (wert is /

nichouldige quarde oft on -eecbaere Fungi want alsdan hebben oock eenen onliefelica
fal alleen de goebioen nutbaere leeren kennen ben Aruck i waer doodfpoock ( foo Lobel
Ende al de geenebuyten defe naerbefehzben feght ) doodelicawozden .:)

Qualitepren / & pgendommen ofte ken - teec's als men defewilt inhet Zout opleggben
kenen fijn / lullen endemoeten al1002 quadel om teconſerberen , ſooich daernaerbreeder
fenijntghe ende ongbe-bzupckſaememifacht fal fegghen / inoet het mergh upt doen want
en berlatten ( ju .

per ſwert wordtende als in Pijin conſumeert

Den geteerden Doctor ( d) Antonius Sa
racenus in diſcoridem , heeftmp aengewprſen
de differenite van goedeenguade,Dodoneus
Tepareert de goede noch in z te weten in
bqoeghe en ſpade. De broege koinen in de
Ingenot apzil i de ſpaene komen in het left
ban Waguſtí i September en eitbher.
paer mön oozdeel foo fin delaeteFurgibe:
(2) Bathinus i Theatro bosarico de Fungh: (b ) Lobel
fel. 305. ( C ) Dedoneu fol.783.( d )Libro 4.deFungis.

hetwelck itlifelfondervonden Debbe.
Dari zön gock deſerreerigheĝck maer
ſeer groot en witt: endegcoepen onder bees
Irn Boomen maer ſon ntet gost naer mijn
oozdeel / Want in het Jagr 1667 ontrent
Canceroy bugten Antwerpenin ghefelfthap
fijndebindendeenguantitept ban defeſoorte
hebben wp met alle over Defelbegbeplnekt
(want de kennis van die als doen mp noch
onts
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多
ontbjack ) ende inonſe neus -docken ghedaen | Halen / ſommighezin hlepn / maer het ſelbe
naer een a 2 uuren t'hups comendiWarren
al blauw / bp naer (wart ghewozden ende
ouſe neus -Doecken gheheel beſmet endt bes

dozben ; hoebel dat fommighe groote ken

fatſoen . De alder -klepnſte bandefe yn goet
om Aladobi te dienen tot eenigh gbebjatt.
Mi deſe Fungit'jp groor oft klspn hebben
een burn oft rootachtigh coleur ober haer

ders tegen mmg perſiſteerden i de ſelbe goet hoofdeben oft feljotelkens :Jae dichboils oocta
waren /met conditie foo defelne met ter haeft

aen hare ftden .

ſchoon ghemaeckt finde in ſchoon watter
Hadden gheweeft / het Welck niet en is gheprobeert.

Dere zijn joo hert ban bleeſch en ſabftana
tté als een bafte Hape ! romtgdts lön de
( telen wel wat opis 7 het welch nter haec

ren ban ghedaente / foo hp berupght / de
Schotel hol als een doos / met een wijden !
diepen Bodeo / foo dat de grootſte wel 4 !
oncen later ſou connen houden ,
Sommighe zin ronbr ban mondt / lom :

ſchrijven van 2 andere ſoozten / deWelche ſp
oordeelen roudeu connen goedt wefen y inacc
ghetupghen niet inet Buni erpertentie ghes
probeert tebebben / waer om de felbe hier

inighe oneffen van randen / ende kanrigh/

niet ghementtonieert en zijn !ip inbeldende

Naer het goedoelen van Dodoneusroo drught en is ? Waecom / pie roodantgp rou
ſouden dele goeten eet-Baer lön/wantſp wa: den zijn niet boor goedt ſau tudicecen.
Carolus Columna , dock Dodoneus bea

[ ijnban differente farloenen Hetleefthis ghenoegh teWeſen aen 3goede endébecſeet.
feer Dick ende ball van ſubſtantiel bupteu

kerde ſoorten .

wit en ban binnen prerfch / in ftedevan w02

In Jtalien hebben een klepn foogte Gout
get / foo den Sterl / hoofdeken en het mergh

tel hebben van onder derelingſkens aen ,

:

al ghelijck -verwigh 7 plat ban forme , het
Schoteliten to reer ffoodtrigh als een Lobs
reer
Hiernaur bolgen de Boleti Hebbende langue behen ghekronckelt / die men daer booz
1
dunneftelen met een klepn rondthoofdeken Deltoneteftimeen / maer zimbp ong (elden
De tweede Soorte.

s een litherdten
wat
lanck / bagi
fommighe conte (teelkenfijnheel

bzuen op heth poofdeken /
lken ,
ban
foo den/ ſteelals
hetſchote
binnen beelbott
ban Pleeſc
ende felden
gheftehen
( p bebben ban onder eentch grau vaftmergh
tu / her welckſpin het kokenwel moghenbes

ntet
parttcultere welche in Italien langh gheftes
guenteert hebben/ ban tie mp ditgheloof
weerdigt berhaelt ts 1 ende defe ſelbe foorts
eens banhunleven binnenAntwerpen hebben
gbe- eten /maer boozts nietmeer ghebonden .

(p borden empacee
houden / edile
den ljjcla booz be mins

te perthel

ghehou

,maerom diewelde Dc plaetſenwaer die mocten grocyen,

eerſteplaetre Dabden ghemtrtteert.

GCParc De derde,Soorte.

cn ghevonden worden .
De eerfte heb gberepot Jön te vinden in
de blacke Deldenoft Depen .

Dit fan
in de gemepive Fungic ; Camper- 172) Detweede en derdemoeten gheplucht
Reitlien oft Duyvelsbroodt ghendetent/ dere zijn onderdepctie -boomen / nterin Schaer
im Didierſch ban ghedaenter ſommighe inet oft Btech - hoffen , maer in de Lepen ban
grbote berheben Schotels / lancha en dick op -gaende Boomen / oft aen canten ban
ban teel : fammighe kont ban freel methet

rachten . Die onder populteren / Abeeleni

felbe fatſoen ban Schotel : fommighe zijn wtigen / Elfen y Effen oft andereBoomen
grotr ban stuch / de Scoret klepn en heel ghepluckt wozden/ fújn hinderlich oft ten
pandt 7i romwil als een Bollefenden fteet minſten pertruleus al hoe welich oproa da

foobebaftenteidamen een klepn randes nigeplaetſen wel goep heb gbebondenen oocks
( a) Plinius lib .16. cap. 8,
Am moet af- fnöden / om bet merg uptte ! ..
第2
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toel tou met ſout en boteram geten / mp wd heb doozlefen / om mp felbett en ten per te
(maeckende /wel becomen fön.
NOT EERT.

boldorn 7 ( want ich groote Amateurbande
relbe te eten belt) roo' nochtans tffer geenen

Hutheur, de welck ander lof tot reputatte

Hi de Campernoillien dewelche vooztsco: van de Fuogi is mellende ials datdebefile
men upt muſt-toopen/ verrot houtoft ber: die erobens ghebonden tuozden /welſchoon
daer eenich Lönwalt i rot Laken oft jet ghekoocktfönde!( a) gheen ander qualitept
O

dojbe dronchen oft wortelen ban boomen oft gletnaerkt alles naer de conſt berepdt ende
fulchr in deaerde heeft gheleghen zin hinder: bebben / als pitatteus ſönde flymerigny

İých ende doodelyck. Oockntet quaber bol

cout/ hinderlých aen de snaphe en ſwaer

gens het ſegghen ban Dioſcorides als daer om berteirenfön.
berroeft qſer of nagelen hebben ghelegeni

Waer op dit Vers wel paft.

patrow tcla waerſchouwe dat men wel mach

letten waer dat men pluckt/ aengeſtenmpon- DeFungi
bereytwel ghekoockt en naerdeconft
De welcke volRoeſleri ban ijferachtigh
bekentema: Op groote tafels :diftvoor feeckerrasi

trent Antwerpen ſeher Wepden ban beele bun

tert grenen halbenboet onder de aerde liggen /

reyt,

aercrachten kent wilt uge
foog'h
maer foo danighe Fungi doozbaer dooz-bera Macrthe
ydt
en
paelde hen -tecchenen ſulle bin ondeught

gbenoechlaem aenwijſen .
Sommighe ftellen voor een onfeplbaeren
regel daer De Schapen aenghebeten hebben
de alderbefte ende nopt hinderlijck fön / dát

Son

met ,

t’Is beſt eer dat men tº proeft, ghekopckt:
ор ſtraet ghefneten .

Niet teghenftaende dat ich geenen Auteur/
El can ich niet beſtraffen / want de Patuur contrarierende aen alle de boozgaende ) can
hagr leert niet te eten dat pun ſchadelijch oft aenwfiſen / foo moet ich / al hoe wil imp
hinderlých ts. Noteert dat de Schaepkeng geen Qualtcepten noch Capacitept book her
felden ( aen deſegoede bijtende )laeten ſtaen i minſte lön ruftende /tothun contradictie mön
maer heel op eten want ich heb ghefien al gebselen eben welhenbaer maeken / ſpreeckens

die fp pzoefden op defen / en die ſproken niet devan mönepohen ſelben . Wengbeſten mpde
en roerben /maer boozbp gongen .
De Natuur en kracht.

Datuur heeft abejont i geenItertia noc) rus
Boef Dirhaen / maer (wack /weech enterc
foo ban Bozft als ban maghe/ de wekeke

Wengaende de Patuur van de Fungi 'n biet beele diverfche goede ſpillen nfet can berdon
generaelis ecn bochtigo ende feer cout /oft went. Soonochtans alift // dat ick menighs
.

fponfieus ghermtt: fijnen dozfponch hebbende mael een halve Schotel Fungi ghe-eten hebs
als upt overbloedighefchtinmely moſtachibe / jae ooch Pavones ende dickwtio fonder

tighey cozrupttele nattichepdti met Welche Heir op te misten heb ik nopt quactoft
De arde overlaeden ſijnde / ghedwondhentg eenighealteratte:t noch oock de minſteVera
de
(de felbe upt-bzaeckende ) baer teomláfteni andering ghelvaer ghewodaden . Endeban
de wople het foo fubito groept endevoortscomt foodantghe glieleghenbepdt foutck beeldiffes

ghelijck ong bihent is / op eenen nachteen renteperſoonen connen aenwijſen ban groote
voloamen ghewag is / want foo het ouder is qualitept en reputatie.
ofte:langherſtaety her woozdt wel grooter
aerwel ghelet hebbendeop het febrillen
maer is bedozben ende hinderlich , als blijckst van desdoaz-noemde Wutheuren bebinde
op het generaelgbeubelen
dat fe aitalcandidata ctteren ende aenbij fenom
Alift dat tel met grooten fever ende neir- 15: 00: * 12 ma sfondre
tebepot beelė Merbariften als medieimen

( a) Galenus. Diofcorides. Zobel, Dodonews .
Sara cena, &c ;

Tractaet vande Campernoillien .
fonder hun epghen onderbindingh te betoo : hoft : als blijcht / het water daer de goede
lien :Waerom mp duncht ; dat ſp nu in onſe Fungie in gberoden ſön / ſommighe regohen
Geuwe gheleeft hadden /endefoo daghelöckia werm upt -ghegoten ( doch ich heb het ſelber

ſche erperientie , als het ghemen ghebzupck cout bepzoeft ) in den Hofl. oft op deopen
van de Fungi obelien hadden i fouden inet plaetfe i daer van te bozen nopt eenighe Fun

recht! meer goedt i als quardt dan de goede gie haddeirghelien gheweeft / door het over
Fungie naer -ahelaten hebben . Ende in te- gieten van dit water / goede Fungie ſin ghes
waſſen / Het belck mp voor waer berhaelt
ghendeel fegghen.
Onervaren ſonder licht

is. Waeroni fp dit Fungie -water , den naem
ban Fungie- zaedt noemdeny al hoewel de
Fungie gheen zaet boong -bjengben
Als ich met bouzdacht dit heb ghepro
berri / heb eenighe daghen daer naer reer

Syr ghy niet aen i'goede verplicht :
Waerom is u wet too ſtraf
Dat ghy ſchrijft den menſch in't graf,
Goede Fungie wel bereydt

guade ende fenijnighe Fungie aldaer ghebon

Eetmen ſonder ſwaricheyde :

den / maer nopt goede oft eetbare/ maer een

Want in jaren , maenden , dagh

foode ghelöck upt hout i oft op de oude ber

Hoormen van gheen droef gheklagh .

vallen Beinote roite Strope - dalen Wat

Maer dat dele eetbaer ſpits,

fen / finde heel wtt / eerhoofbelten als eenen

Jeder een gheeft lof en prijs,

vlugger - hordt / dun bau fubftantie / Peel
boos / ende van onder heel fwert. Dock bel

En op dat ſy is gherompi

.

Op des Princen tafel compt:

dickmaels dit zaldt oſt fap gheſaeptſonder

Want c'gheen groote mzeltijde is,
Daer gheen Fungie ftaen cen dis ,
Quade Fungie vol fenijn ,

centgh effect. Doo dat dit näer mijngbeboe
len ſeer ſlechtghefondeert ende onſeker is .
Nochtans fommighe gbeloof-weerdighe

Moeten onderſcheyden fijn.
Veel ' rouw Defteis in den tijde

telt / ghepzoeft te hebben met goede effecten /

Somnwijl 'levens-draet af- ſnijdt,
Oock rouw Perfen dickmael fijn

dit water op meft-boopen ghegoten fijndel ,
meeften -Deel goede Fungie fiju boozts -gbea ,

Perſoonen hebben inp boozde waerhept vera

comen .
Voor den menfch een groot fenijn :
Dodoneus berhaelt dat in het Güch van
Dies loơ let op goedt en quacdt,
Eer her u ghelondtheydt ſchaedt.
Napels feecker faozte ban Steeneu isigliea
Het ghemepn Spreecli-woozdt ( quod fa- bonden/dod ? Welche / men in bterdaghen/

pic , nutrit ) dat is / dat wel maeckt dat op alle tijden van't jaer goedeCampernoillick

boedtwel /dat wordt roo dickinael qualfck can becoinen /welcke fternen in de aerde ghes.
graben ende met wat aerde bedeckt ſön i ala
ben Parum , parum nocet , wepnich / ſchaedt tijdt die natuer hebben ende het felbe effect

en te onrecht gheappliceert : als ban gelije
wepnich .

doen waerom defe fteenen met groote achts

Daerom billettendeop ſönepohen com- baerhepdt in de kelders bewaert wozden :
.

plecite ſal met diſcrette alles mutageren / fonder nochtans dat Dodoneus het farloend
waiter meer ſpiſen alsFungierim / me doo ofte natuer /nochghedaente om dere teenente

Delých fijn ni nochtans (onder bzcere oft onder- kenneu van ander fteenendiftinguert,
Het bercyden oftſchoonmaken .
bupten ſpoo , te loopenſal dit ftaken.
De Paradelli, om te ftoben wozden het
Hoe men Fungiecan doen voorts- comen .
Maer wofdenexperientten in alleconſten cogaeloft mergh upt- ghedaen , endein'tmid

aparentte gbenut wozdeni. Doch om met

en wetenſchappen accidentaliter dat is bp den ddog-eheneden / her buptenſte velleken
ohebal / onderbonden/ban welchemen voor: rondtſomar-ghedaen y ende als daninſnip ,
mael kopt gedacht had / noch imagineren bens ghefneden ,

>
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Dé Boleti doet men gheen mergh upt/ ende

geo is in September en October als wans

neer die leer abondantboozts - comen / ende
De Fuiigie naer advenint dtz groot fijn / roo vande bupte- lieden met menichteworden te

wozden op de voorfepde manier gherneden .

fnijdt men rondefom het fcherp - kepntjen
van het bovenſte ſchotelken af i ende men
doet het mergp upt / het belleken afals boos
cen/ den ſteelvan onder wel af- ghefneden
roo ver als het met eenighe maep -fteecken
gheinfecteert is / den ſteel 0002-gheſneden in
Toodanighe Ruchen als bequaem is / ooch

naeſt gebzocht;ſp groepen metmenichte bp
het Hof van den Graef van Kruyckeo -borgh ;
in fijne Heerlijckhept tot Ranſt2 möjlen van
(b )Antwerpen ; nochmeerder quantiteptheb
ick ſien groepen by het Hof van Herencout
Sinijlen van Antwerpen / ende rondtom in
alle quartieten daer bitel opgaende Boomen

het ſchotelken in ftuchen oft hlepn ſchijfkens . I ſön.

( C ) O Fungiwozden op Du berſchepde
Noteert. qual de ſoorten van goede Fungi inanjéren inghelept; in hetzout/ in deOlil

gheſneden .

ſal men nopdt te pzofijteljjck fijn in het ende Aladobi.
ſchoon -mahen / maer reſoluet / ende lieber

te veel af-fuöden als aen-laten / nochtang
fijnder beet bande Boleti, daer fomwijt niet

Om de Fungi met Sout op te legghen ,
Ten eerſten moeten de Campernoillien op

af ghedaen moet worden / maer gheheel goet hetalderbeſten ſchoon ghemaeckt ende bad
zijn .

alle onrepntenghefupbert wozden / ende groot
maen moet altijdt af-doen ende berwoz ghefneden
Halvendoor1
ſommi. ghe clep
pen / athet ghene dat bops 1$ los ban ne goedebollekens
hec gõelaeten

fubftanete oft ſpongieachrighi gbelöck in de

i ſchoon ghewaſſen Tonde een goede wat

iste bemercken datals de Fungie. ergheng lacten opzieden daer bpdoende een heetLas
vanbinnen intet(Werte plackyliens /oftttc . moen-ſchelle/ende ghedurighſchoonſchupa
mende i upodoende in een reſierbecken wel
helinghsitens alspuntjens ban ſpellen ghe: verlec
ht ende cout ghewozden fijndeineinen
infecteert fjön (het maclafomwoldiep 2007: Potoft Conneken den Bodemwel beſtro
pt

gaet ) alles neerftelijch moet op gheletwoz met Zout / de Fungi inet Lagen / tuſſchen
den / ende at upt-gheſneden ende berwozpen Jider
bod Zontgheſtropt/ berbolgens daer in

Tin/want foodanigh is quaedt, ende doo; ighedaen ende at ſamen wel onder inalcan

diteinfectie perijckelengi want aen deſefous örren gheſchudt endeghehobbeltfijnde/daer
re fön palfamen van natuer onderwozpen .
naer een goede ftercke Dekelopgegoren euide

De manier van te bewaren oft inloggen. wel inet eenen ſteenghelaeden .
Ominde Olic op te legghen.
hebben in het beginſel dat
Perih
oont

de

wp tweemaetdes gaers Fungi hebben / te

op de felbe manier moetenſp gheregeert

weted broegeendelaete / de vroeghein April (ön als men die in de Oliban Oliven ops
De welcke iueeft verſch wozden gheten / ende

legfit ; inde plaets ban Pettel / maer inoeren

begnigh inghclept oindieswil ale dan noclj altfor oberdeckt weren van Oli. Deſewoje
(00 Abondant niet fijn ( nochtaus naerden met de felbeeli Daet ſpinliggen uptghes
inijn gheboelen / de bpoeghe ireeſt behoofde ' noenen endeghekooctx. Dit is Teet geriefes
in t'Zout te leggen / om datdie bochtigher lich om datmen alleftonden verſcheFungi
ende couder fint als delacte / welcke ceden bu ücr Hant heeft om inprofifto op te diffen .
ich
soudbooz berhaelt hehhe! Want tº Zoor beele

e legina corrigeert endeafneeinpe
a ) Penghewoontlöchentüde blan opleg:

Om Aladobi opte leggbent,.
13! Om

Aldobi dit berbepft aldefeiteregeringti
behalt
Ci 1776
(a)Tijdt. «( b) Placido. to Manierei ? Gift

1.

Iractaet vande , Campernoillien .

behalbens dat men niet oplept als de Heele , lacher Conghen Welcounen onderfchepden

klepn bolleken hetwelch de Boleti fijn /want het berfchil tuſſchen verſch en opgbelegde
DeCampernoillien ſchoon-ghemaeckten
ghebraedenis en plecích ter tafel te ghes

de ſelve fön niet anders bequaem / als tot ghewepckte.

ben / her welche feer deltcaet en aenghenaemgheſneden ſoo ick gheregt hebbe / wozden in
is ;i tot deſe dan foo bequaein finde, ghe: waeter ghenorch gheloden , ende Het waeter

bzupcktien goeden Wijn -azün heelGrof- , upighedouwen body den Teems / foo neemt
felø -nagelen 1 heelen peper oft Piernento menOlie van Olijven/ Boter / ſommight
Dat fijn degroene hauwkens ban den ſpaen nemen niet als Olie / Perjups/ Peper/ Pea
ſche Peper / ofte oock Peper -woztele intercelie / edelen martoleyn / oft groenen

kfegne ſtuckrkens gheſneben / met eenighe riga gheſcherft met een kliſtertien Loock
Lauwer-bladeren /met lagen ban Camper- Tamenmetde Fangi laeten naer difcretit fta

noillien berbolgens in den Pargheliptinde ven op diffende een Limoen overgedouwen .
om de berrehe Fungi te ſieden (berept
den zijn dan overghegoten met eenich
ghewicht ghelaeden fijndeighedurigh onder fijnde als voozen tot her ficden ) roo doet de
Den

zijn ghehouden i ghelhck het gebzupch Fungi in eenen pot ſonder water / alleenelijeka
daer over ſtropeude wat ſout / tegohende

fulcbr is verhepſende.

Qock los can men op alle tijden

van de op de Fungie een tinne Calljooz / ftellende

gheroute Fungi ; gheweckt fönbei tenen op het viet / defe Fungie ſullen ( chupin en
nacht ghelept in Win-azijn weleken Azijn

bochtighepát ghenoegh ban Daer ſelben bp

behoopt een mal ghefoden telijn met Peper/ bzenghen / welcken (chupın gheburich af
Laurier bladenende andet lins / Alwaer ghenomen wozdt / oock moeten deſe Fungie
men die ghewepckte Fungi tencn nacht laet met her Schupin -ſpaen onder malcanderen

inligghen ende reer delicaet fijn / welcken gheroert worden i ende ghenoch fijnde :

h ende
Uzun de
(eerwelcke
lepperachric
drabbich
vozen gheleert
is .
wordt
beboozde
twee mael
bers gheſtooft
Dit is /dealsmanier
van Italien
berſcht te wozden ,
Manier van te koken.
Dat tek den Leſer geen meerder inſtructie
en ghebe van het koken
/ ſal hem nieinandt

, welche

>

regghen door deſe rooſtinghe / hare overtol.
lighe cozruptiele quade / coube bochtichept
verlieſon / Het weick oock ſeer waer- ſchönes
lijck is.
Sommute tin ban opinic / ate met Up

ſtoozen want ick dat #mptnopthebbe ghe- Fungie laet fieden i daer op doendeeenen
leert noch ghe-ererceert / Tal daervan de ins witten Ajupn7 foininighe een kozft bzupn
ſtructie geben / '2002 roo veelals ich ghelien Broodt idat al het quaedt oft hinderlijck
Hebbe 1 endeban ander gebjaeght hebbe. maer hun treckt. Jaer het feeckerſte is by

Soo wanneer iinandt bangheronre pro- te doen een Citroen -fchet7 Het Welek iseen
viſie booften is /moeten de ghefouten Fungi Conter -poiſon / foo ich daer uaer breeder
ſthoon ghewaffen wozden ende 24 uuren ſal berhalen .Doch het is ſeecker foo Wans
wepcken eer die biguaem fijn om tekoken ,

geer de Fungie in het rieden wertwozden /

candeſerve in2uurenghenoeth vergiftichfijnende doodelijck. Wet can oocla
maermen
wepeken / alsmen defe Fungi inwarm- gheſchieden datteronder eenen heelen por
fort
water 23 mael ſchoon waft/ ende in warm-

goede ;foinwijl eenighe ( inerte oft bandie

water laet ftaen alle quartieren berberfcht guade (ouden comen / welcke guade oft ſoo
ban Warin -water als dan lön die foo be- Danighe (wertei de Maerten ofte Kocks (ous
quaem als berſeh ghepluckt / alhoe wel els den upi -worpen ende de reft voozts op-diſa
nighe doobichept met verlies van cracht en het welch tek gheheel ongheraden bin

brioinen / bei welck de goede kinders ofte.I det_ban Opinte fördeat de andre goede,

0002
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Tractaet vande
door het mede - kohen gheinfecteert fin /

ernoillien .
Camp
nuffelen ulepn ghecapt / eerft

gherodet

ende hun fenijn aen deander hebben mede Petercelie 1 Peper / wat wyn / Doepers
ghedeelt / Wacroin deſe al fauten ntet b002-

van peren gheclopt / een Anfobte / edele

der fullen berepdt wozden / als totden ineft. Dariotepn Boter / wat Olie met Cam .
pernoillien ſamen naerdiſcretie gheftooft / is

poel oft fetteet,

feer delicaet ende denghenaem met een Cts

Om te braden .
frodit
heb Fungi klepn ghecapt/ ghecoert
wozden den
ſteelt de
upthoepheng
ghebzor metick
kenDe
/ dePradelli
ſteelen gheftooft
/ maer
Eperen en Petercelie / Peper en zout

oft ſchorelhens /inet root inergh oft Cogael Olie en Boter onder een gberoert /gepeceni
boben ghelepdtop den Hoofter op i bier 7 in ſonder leinants kennifſe wat het was / lynde
pder hoephen WatBlie / Deper i den graena feer aengbenaem en goet,
ften Zout oock een pttsten Loock als een
Tåert tot de Fungie
ſpellen -hooft groot i fanien
laten bzàeden /

baer naer cen Citroen overgcperft / is ſeer

Swefers / Oefters / Mergb -pijpen / Fun
delicaet. Het felbe canmen ooch dom bande gi niet klepa ghecapt / rega / Peper / Olie

groote Campernoillien , maer daer moet het 1 iheclopte Doepers van Eperen 7 onrijpe
mergh ofte Corael tiptghepelt weſen doch Drupben / oft stehe-beſten / een Anfiobiet
daer finder be welcke geen länch Plues heb een pirsken Laoch / Petercelie / in een kozft
obedagnis ſeer goedt.
ben / die blijven Het behouden .
Oock foo doet men bp alle leefch ende

Pis -toerten Campernoillien maer behoojen
als dan wat groot gheſneden te Weſen met

Italiacale Moſtacrt tot de Fungi.
De Italianen ftampen gepelde amandes

wat heele Boleri , het welk niet alleen diere: Ien foo klepn_als t moghelijch is / daer op
doende wat Looch gheftampt / Olie en fap
üjch maerdelicaet is .
21 De Hrupdt-beſchajberg betuyghen dat van Limoenen al famen onder een roerende
men ober honderde aeren /goede Fungibp tot een confiftentieofte dictate als oftaert:

Het Vleefch heeft ghefodenende gheftoofthet het Welcti fp witten Roſtaert noerren. Daer
welch tot den daghvan.hedenin Hongarien, mede fp de Fungie eten / eeuſdeels om den
Jtalien ; Daytslande, Vranckrijck, als in ons golden ſmaech m, aer princepael voor mes
Nederlant, in het felbeghebzupck is / ende in decận het welch ſp regghen / foo jemande
Hongarijen pzincepael ( in de plaets banquadeFungic padr ghe-eten /0907 deſen IRO
Kapen oft Hollen daghelijckx bp bet bleefch ffaert ſougheconferbeert Wefen ſonder hinder .
Hohen .

Ander maniervan bradená
De grootſte schotels falmen bullen met

Medecijų ende Remedie veos de quaeda
Fungi.
Dat tek htet epnde het regeren ende has

de ftelenvan de felbe/ klepu ghecaptmet men van deFungie ,datisbpmancheinent
wat groen Brega / Petercclte ten pitotien van meer te weten. Doch het is foo ghe

( op mepu dalinen
upalleSpos /oockopaldera
Loock/ wat Peper 7 Olie/wat Boter
de voorfepdemanter gebzaden euideopaedift. lepinaiiteren foomen t'pepft;de Fungie backt
aqck heb Campernoillien obertafet aheften bzaepdt /stooft.
op Poeill fricas gbeſtooft it ende was feer
goedt.

Campernoillien met efters ghebacken
met heel Peterselie in de Olte / maer niet te

hert i mals en Iteffeltjch //met wat Peper
ende een Attroen .
A

Ken -teacken als men quacdc Fungighe
eten hectt

(a) Wet fegghenvande schrijbers is cens
dachigo

[2 ]Dodonews Lib, Is. Par. 3

3

Tractaet vande Campernoillien.

9
battigh 6002 het eenich tecken te weren !
7. Hou Wimne-eperen ggeroert met zijn ,
Cholera bat is Bupcha -mceoft Bapch - pijni cn Dater te leer goedr.
maer beſonder ſoo doen ſy den menſch als
8. Sommighe doen den Stechen eerſt
bzaken / ende daer naer een Pragma Teria
ghewogght finde ſterben .
betjeibe defect ſeght hp / ſouden de goede kel in ghegeben .
9. Den Gruiotaen is by een toer nin bekenr.
tonnen doen als men diete veel ſoude eten .
10. Confilide greya met Nitrum .
Met beſonder ghenegenthept tot iniju ge :
Tou thrept Hebbe al doozleſen datich ban defe
Drinckt franſen Wijn
materie heb connen vinden ende beirftich
Voor dit Fenijn ,
onderfocht oin te ſien oft mijnen ſingelöchen

Her Melleck ſoet

Appetöt ( opalle manieren gheloockt fijnde

Is Jder goet,

de Fungi in quantirept etende) volgens mijne

Dodoneus berhaelt dat ſommighe feggen /
ghelonthept weſen rou / het welcke ich dat onröpe Qucen jaehalf bebozben / glielas
( Godt lof) tor noch toe niet hebbe congen den bp deFungi al het bergif weghnemen .

weecke Conplectie;niet hinderlijch sen mijn
mercken

Aenwijſingh hoe ſommighe Fungi voor
Remedies

Medeçijn connen dienen.

De goede ende eet- baere Fungi Hebben geen
1. Soo imandr Deſë trechenen begon te
Bhebbelen ſalhet huptenste Geilban de Ct qualitept / om boor medecijn ghebzupcktte
coenſchil dun af-fmijben en daer upt-perirent wozden / maer alleen bequaem om wel te

foo veel ſapoft Olieals't inoghelnck is inet
tenen halben roomer franſchenwijn in
dzincken /falſonderfout gheconſerbeert ſöjni
want mp de proeven van dit /blökelijck en
ten hooghften bekent'lijn 7 als van groote
ghequalificeerde perſoonen die de effecten
ghenoten hebben/mpbooz ten groot fecreet

koken en booz fpijs teeten / en als dan bxn
ghen dhe meer ongheronthepdt alsgbeneftigh
bp ! ghelijch ickhunne groote qualitepten
van ondeught , in het beginſel vandittraca
taet /met alle Lof en reputatte / tot hun bera
niedertngh heb ghethoont.
Nochtans ſchröft Dodonçus dat feecher

benijnight endequaede Fungi (te weten V11
De reden dat-ich heb gheregt in t' beginſel gers- eyers oftZec.campernoillien ghenaeint)
ban de Limoen -ſchil te zteden bp deFungi, de onttitelijcke ſmerte oft pijue ban het heet

ghedeclareert.

18 / om dat de fchtl alhetquaedt naer ſich Flerecijn / ende de Gichtvan de Doeten /
trechat ghetijela oorh doet den Looch ende den Daer vanbupten opghelegt fijnde / gheneſen
witten ajupn ; de bladeren van den wilden ende berſacten connen : ende dat om dieſwil

Petr -boom bp de Fungigheroden beletten alle dat de Eperen / eer den ſteelboozts -gheco
Fenin .

men is / Too cout in t voelen fijn als een

2. Olfen ghehoockt met Dön -azün en ge vrijſtal ofte gjø .
dzonektngbeneeft.
3. De bladeren ban pon - rupt gheftooten
ende gheten ,

4. De bladeren banden wilden Peir -boom
gheten oftgerodenmet water en ghedxontken.
s . ftadis / Moſtaert / Hers / gheten is
feer goet .
6. Loog ) ban de ghebzarde Dijngaert-

De ghedaente van de ſelve.
In het eerſteuptcomen is als een ronden
baloft eenen Ajupa ghelijchende/ban ondec
in plaers vanwortel een enckele ofttwice
voudighe Senue hebbende / deſen bal oft
ep is witacheigh van verwe/ dat met

lanckhepdt van rijdt wordt hp rointbijt

ranchen met Wingbemaectat eenen roomer peerts -achtigh ; ende is metdobbel belofe
gbedzoiuken

fchozíTe bedeckt ; in de welche een reer
5

taepe

Tractaet vande Campernoillien.

10.

taepe ende lijmighe - bochtigheyt beſloten kende i ntet teghen ftaende daer ontrent beel
lepot / maer ban ghewicht / en de cout 10 Dliegen bergacderen .
Het aenraechen. Upt deſe vochtichepdt jpjupt
Een ander soorte ..
ten leften / naer dat de ſchjozſle ofte buprenſte
ſcheurt
van
een
7
van
opengaet
ſelfs
Tachyken
en gheboken is eenen rechten ronden ſteel/ De platte half ronde (warte Campernoillic,
ontrent een palme hoogh i min oft meer/ heeft gheeneri diepen Helck / ban Coleur bael
boos ondepdeiban materte / met fommtghebzupn en beſmeurt / ghelijch de moer - teurs
plachen gheſpickelt/ ende haeft bergaende oft bent het bimmenfte mergh van deſe is ſwert/
flap wozdende ; beſonder als ſp bupten de ende gheeft ooch een licht.ſtupbende Poeder
aerdeghenomen ſju / want dan plegen fe fu- ban haer / dat als eenen roock op -blieght/
bito in water te beranderen : op het top is alsmen (djoogb fijnde ) daer op trapt. Olt
øp met gaetkens gherimpelt op her Scho: ſtofachtiop poeder ts nut om dzoogh tema
telken / met den fteel van eender verwe1 hen fonder eenighe ſcherpichepot oft bijtica
fp 18 feer (maer en ſtinckende vanreuck / ende hepdt /ende om op de Weebelde ende ghewies.
de vochtighepdt des ſelfs is noch meer fting pen Bupdt te ſtropen ende te leggben .
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Ildt. u grage appetijten
Met de goede Fungie ſlijten ;

E

G

H

E L

T'is al goedt dat Godt hen jont
En ſich altijdtdanckbaer toont.

Doch fy fijn oock nietmiracht,
Die gheen goede Fungie tracht.

Lact ons, onſe paſſie ſterven,
Eer de Fungie ons doen erven ,

Let op foo veellackerSpijſen,
Waer uyt dat gheen qualcn rijſen ;
Maer de Tongh cn Maegh fijn goet,

Voor den tijdt, een drocvc doót?
Mijdt die foo eniſt gheen noot.

En onsgheven deughttaem bloet.
Wacrom doch gaen Spijſen ſoecken
In ſoo onbequamehoccken :

Om de Fungie te vertreden,
Want ick noythaer quaetheydt fach ,
Tot op deſen heden dagh.

Daerons grootehonghers luft,

R'heb loo nienichmael die geten ,

Doch ick heb ghcen claghens reden ,

Metfoo wey nich is ghebluſt.

En niet als van goetghewerén ;

Dat die vremde Italbanen ,

Wacrom ick met redci ſegh,

Die in't Ryck lijn van Toſcanen

Smijdt gheen goede Fungie wegh .

Hun ghenocghen inetdit Broodt
1. Is de oorſaeck van den noodt.

Latė'n wy ons Tongh bedwinghen ,
1

R

Daer ſy loo veelgoede dinghen

Sonder vreeſch , oftachterdencken ,
Sijn de gocde fonder krencken ,
Want de minſte die nu leeft
Kennis van de felve heeft :

Tot behoef en noodt-rufc heeft,
Sict hoe dat den Armen leeft !

Doetſe backen , braden , ſtoven ,

Sonder fijn gheneghentheden

Ieder naer fijn goede ſmaeck ;

Naer verkieſingh te beftcden ,

Oft ten minſten tot vermaeck ,

2

Mceſtendeel ſal ſich beloven,
J

Voeghe

1

IL
Sluyt- reghel.
Alwat goedtis acht voortbeſt;
| Raed'acn jeder Menſch voort'left.

Vocgft u nacr diſcrete wetten ,
En wildt ор

u ſelven letten ,

It is. Beminden Leſer al het nut en bequaemdat ick heb

D connen leſen oft achterhalen om

U.L. deelachtigh te
maken , foo tor gheſontheydt, als eyghen ſinnelijckheydt in

den apetijt ,niet anders trachtendevoor loon , als datmijnen

kleynen aerbeydt ſonder ſchimp, met gheneghenthéydivan
een jeder magh aenghenaem weſen ,ſoo ſal ick in het toe
comende, naer mijne kleyne capaciteye atrijdt trachten van

het ghene ick ſal weten oft connen achterhalen U.L. te par
ticiperen . Waer toe ick ben verſoeckende van den Almo.

ghenden Godt door het voorbidden van fijne Alderhey
aen: wieMoeder
alleenalde
Lighſte
ende Magher MARIA gratie tot het felve,
ende glorie coe-comt.
C

Wiens Dienaer dat ick altijdt ſal trachten .te fijn.
F. VAN STERBEECK Pbr.

3. September , Anno 1668 ,
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Ief-hebbers , die ſeer graegh deCAMPERNOILLIEN eten
dit Tractaet , : waer in het minſt niet is vergeten,,
L Leeft
Dar tothaer kennis diene, dat tot gheſontheydt ſtreckt;
En oock een kieme Tongh hier lecker wordtghequeckt.
J. VAN BUYTEN Medicinæ Doctor.

C

NS u

R

A.

Imprimipoterit A. V.E. Can. ARCHIDIACONUS
A

ANIHERPIENSIS L.C.

