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DE ALGEMEENE EN BYZONDERE

N A T U U R L Y K E HISTORIE

y E R H A N D E L I N G.

Over de Natuur der Dieren.

het niet anders dan door vergelyking is, dat wy kunnen oordee»

% Q len, gelyk onze kundigheden geheellyk loopen over de betrekkingen,
% welk de dingen hebben met andere, die hen gelyken, of die van hun

V'^erfchillen , en gelyk, zo’ergeene dieren waren, de natuur van den
nienfch nog onbegrypelyker zoude zyn ; zo moeten wy, na den menfeh in zig
Zelven belchouvvd te hebben, ons van dit middel van vergelyking bedienen, om
hera nog volmaakter te kennen. Hoe! moeten wy de natuur der dieren niet on-
derzoeken, hunne bewerktuiging en maakzel, hunne orgemifatie ver^'elvken
de dierlyke huithonding in het algemeen nagaan, om daar byzondere toepaltin<ren
van te manken, om de overeenkantten op te merken, de verfcheidenheden naW
by malkander te brengen, en uit alle die faamenvoegingen en vergclykingen de
noodige kundigheden te haaien

,
waar door wy de voornaame uitwerkzels van de

leever.de werktuigkunde nauwkeurig onderfcbciden, en tot die voornaame wee-
tenfehap, waar van de menfeh het voorwerp is, geleid worden mogen?

IF, Dul. A
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Laiit ons bes^innsn met de dingen eenvoudig te maaken ; laar ons de uitgeflrekt» -

heid van ons onderwerp, ’t welk zig, in den eeriien opOag, als ongemeeLen, als

oneindig groot
,

laat aanzien , inkorten, en laat ons net zelve binnen zyne juiite

grenzen poogen te bepaalen.
. , • i i c

Het lighaam van het dier is uitgebreid, zwaar, onindringoaar, heeft eene ge-

daante, en is bekwaam om in beweeging gebragt
,

of door oen vvederltana van

vreemde lighaaraen gedwongen te worden in ruil te blyven Alle deze eigtnlchap-

pen, die hetzelve met de oveiige ftuffe gemeen heeft, zyn met die, welke de

natiuir der dieren onderfcheiden, en-nioeceii niet uan op eene betreklyke wyze

gebruikt worden met, by voorbeeld, de grootte, de zwaarte, de gedaante, enz,

van een dier te vergelyken met de grootte , de zwaarte ,
de gedaimte ,

enz, van een

Od diezelfde wvze moeten wy van de byzondere natuur der dieren de vermo-

gens affeheiden ,
welkezymet depipten en gewaifen gemeen hebben: beiden

voeden en ontxLva^telen zy zig^ beiden brengen zy zig hervooit, wy rnoetea

derhalven in de dieiiyice iiuioUauding, eigeiilyk gezegd, die vermogens niec be-

vatten, die ook aan de planten behooren, je dezer oorzaak, dat wy de

voeding, de ontzwagteliug, de hervoortbrenging en zerrsoc

ren he4en afgehatidlw voor dat wy dat, het welk aan het dier byzonder eigen

is en dai aan het zelve alleen toekorat, voorgedraagen hebben.

Vetvolg^fis ,
gelyk men in de klallê der dieren. verfc(ieiden bezielde wezens

begrvpt, welker geleeding zeer verfchillende is van de onze en van die der dieren ,

welker lighaam ten naallcn by op dezelfde ,wvze als het onze is re faamgedeld, zo

moeten wy die foort van byzondere dierlyke natuur uit onze befciiouwingen ver-

nederen /en ons niet hegten ,
dan aan die der dieren, die ons ineeft geiyken

i de

dierlyke huishouding van een oefler , by voorbeeld ,
moet geen deel uitmaaken van

die, waar over wy te handelen hebben.
_ _ , u j- j

Maar gelyk de menlch niet een louter dier is, gelyk zyne natuur boven die der

dieren is verheven 5 zo moeten wy ons bepaalen ,
om de oorzaak van die meerder-

heid te toonen , en , door duidclyke cn wél geveüigde blyken , den netten trap aan

te wyzen, hoe veel de natuur der dieren beneden die van den menlch is, ornaat,

liet welk tot den menlch alleen behoort, tc kunnen onderfcheiden van het geen

hv niét dan met het dier gemeen heeft.
, , ,

Om dan ons voorwerp beter te zien, hebben wy het binnen zekere paaien be-

fchreeven , wy hebben ’er alle de te verre uitllrckkende punten van afgelneeden

,

en niet dan de noodige deelen behouden. Laat ons het zelve thans verdeden
, om

het te befchouwen met allen den aandagt, wdken het vordert , maar laat ons het zel-

ve in groote brokken verdeden; Iaat ons, voor dat wy de deelen van het dierlyk

werkiuig, en dc verrigtingen van elJt dezer deelen in byzonderheden, n.igaan, in

het algemeen befchouwen wdk het gevolg, Ir edamg de uitilag, dier werktmgkun-

dezy, en zonder aanflonds over de oorzaaken te willen redeneeren, laatcn wy

ons bepaalen cmi de uitwerkzcls met zekerheid vaft ic Itdlen.
_ n *

Het dier hteft twee wyzen van bellaan, de ftaat van bew^-ging aiC

van rud, van wiaken en van Haapen, die malkaiideren, het gehede leeven lang,

beurteliiws opvol .en; in den eerden daat zyn alle de drytveeren van de dierly-

ke machine in werking; in den tweeden is ’er llegts eeti deel in werking, en dat
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t deel, ’t welk geduurende den fiaap in werking is , is het ook geduurende hetwaa-

ken ; dat deel is derhalven van eene volftrekte noodzaaklykheid , dewyl het diec

op gecnerhande wyze zonder 'het zelve kan beftaan^ dat deel is onafhankelyk

van het ander, naardien het alleen werkt; het ander daarentegen hangt van dit af,

naardien het zyne werking alleen niet kan oeflèncn
; het een is het wezendlyk ,

het grond -deel van de dierlyke huishouding, dewyl het zelve geduurig en onaf*

gcbrooken werkt ; het ander is een minder wezendlyk deel naardien het geeneoef-

fening heeft dan by tuffchenpoozen en op eene beurtwiflelende wyze.
Die eerfte verdeeling van de dierlyke huishouding komt my natuurlyk , alge-

meen , en wél gegrond voor; het dier, dat flaapt of in ruft is, is een minder inge-

wikkeld werktuig, en ’c welk zig gemaklyker laat belchouwen, d;m het dier dat

waakt of in beweeging is. Dit verfchil is wezendlyk en het is geene enkele veran-

dering van ftaat, gelykin een onbezield lighaani,’’t wdk even eens en onver*

fchillig in ruft en in beweeging kan zyii; want een onbezield ligbaani, ’t welk in

den eenen of anderen dezer ftaatenis,zal fteeds in dien ftaat blyven, ten zy vreem-
de kragten of wcderllanden liet zelve dwingen om dien te verïaaten. Maar het is

doorzyn eigen kragten dat het dier van ftaat verandert; het gaat natuurlyk en
zonder dwang van de werking tot de ruft, en van de ruft tot de werking, over. Het
oogenblik van het ontwaaken komt even iiooizaaklyk weder als dat van te flaa-

pen , en heiden komen zy onafhankelyk van vreemde oorzaaken , naardien het

dier niet dan een zekeren tyd in den éénen of anderen ftaat kan voliiarden , en de on-
afgebrooken voortdnurin'g van het waaken of van den flaap, van de werking of de
ruft , eveneens de voonduuring der dierlyke , of leevens - beweeging afbreeken
zoude.

Wy kunnen dan, in de dierlyke huishouding twee deelen onderfcheiden , waar-
van het eerfte geduurig, en zonder afbrecking' werkt , en waarvan het tweede zyne
werking niet dan by tuflehenpoozingen oeffent, De werking van het hart en van de
lonoen'in het dier, dat ademt; de werking van het hart in de vrngt, fchynendat
etrlle gedeelte van dc dierlyke huishouding te zyn ; de werking der zintuigen , en
de beweeging des lighaams en der ledemaaten

,

'fchynen het tweede gedcelie uit

te.maaken.

Bya-dien wy ons dan wezens verbeelden
, aan welken de Natuur niet dan dat

eerfte gedeelte der dierlyke huishouding vergund hadt, zouden die wezens, die
noodwendig van zintuigen ea beweeging beroofd zouden zyn, desniettegenftaande
li cvende bezielde wezens zyn , die nergens in verfchillen zouden van dieren dia
fiaaptn

; eene oefter, eene dierplant, die noch merkbaare uitwendige beweeging,
noch uitwendige zintuigen, fchyut te hebben , is een wezen , gemaakt om altoos te
flaapen; een gewas is in dien zin niets dan een wezen dat ftaapr; en in ’t alge-
meen zoudpn de verrigtingen van alle bewerktuigde wezens, die noch beweeging,
noch zintuigen, hadden, vergeleeken kunnen worden by de lighaarus-werk?n<ien
van een dier, ’t welk uit zyne nanmr altoos flaapen moef'f.

In het dier is de ftaat van flaap niet een toevallige ftaat, door meerdere of
mindere oeffeniug yan zyne lighaaras-werkingen

, geduurende het waaken, veroor-
zaakt; die ftaat is integendeel eene wezendlyke manier van beftaan en die ten
grondflag der dierlyke huishouding dient. Het is raèt den flaap, da’t ons beftaan
begint, de vriigt flaapt byna geduurig, en het kind flaapt veelmeer dan het waakt.

A 2
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De flaap, die een louter lydeJykeftaat, eene fbort van dood
, Ichynt te zvn k

dan integendeel de eerfte ftaat van het leevend dier, en degrondflag van het leeven
Het is niet eene berooving, eene vernietiging, het is eene wyze vanzyn, eenema.”
nier van beflaan, al zo wezendlyk.en alzo algemeen, als eenige andere.’ Wv be-
(laan op die wyze voordat vvy op eenige andere beftatinj alle de geörganizeerde*
wezens, die geene zintuigen hebben , beftaan niet dan op deze wyze, geen be-
flaat in eene geduurige beweeging, en het beftaan van allen deelt meer of min in
dezen ftaat van ruft.

Zo wy zelfs het volmaaktfte dier tot dat gedeelte bepaalden, ’t welk alleen
en geduurig werkt, zoude het ons niet verlchillende toefchynen van die wezcns^^
aan welken vvy nauwelyks den naam vair dier kunnen geeven ; het zoude ons’
watzyne uitwendige verrigtingen betreft, voorkomen byna gelyk te zyn aan de
gewaflcn; wanb, Ichoon de inwendige geleeding verfchillendezy inliet dier en in
de piant, zullen de eene en andere ons egter dezelfde uitkomften of beftuken
geeven i zy zullen zig vocdcn, zy zullen groeijen, zy zullen zig ontwikkelen
zy zullen de beginzeia van eene inwendig» beweeging in zig hebben, zv zullen
een groeijend leeven bezitten; maar zy zullen, eveuficns beroofd zyn van eene voort-
gaande beweeging, van werking, van gevoel, en zy Zuiien gcêh uucriyk teken
geen blykbaar kenmerk van het dierlyk leeven hebben. Maarlaatons dat inwendig
gedeelte met een gevoegelyken omllag bekleedcn

, dat. is te zeggen, laat orts ?an
het zelve zintuigen en leden geeven

, welhaaft zal het dierlyk leeven ziv ooenhaaren •

en hoe meer zintuigen, leden, en andere uitwendige deelen, dat bekfeedzel zal bc’
vatten , hoe volkoomenerhet dierlyk leeven ons voorkomen en hoe volmaakter het
dier zyiï Z3.1. riGt is dcrhalvcii door dit bcklcedzcl dut de dieren vnn nmJkanderen
verfcbillcn ;

het inwendig gedeelte, her welk de grondllag der dierlyke huishou-
ding uitmaakt, behoort aan alle dieren zonder uitzondering, en het is, wat de
gedaante betreft, .ten naaften hy het zelfde in den menfcli en in de die’ren die
vleelch en bloed hebben; maar het uitwendig bekleedzal is zeer. verlchlilende’
het is aan de uiteinden van dat bekleedzel

, dat de grootfte verfcheidenheden ge-
vonden worden. °

Laat ons, om ons te beter te doen verftaan, het lighaan van een menfeh ver-
gclyken met dat van een aicr, by vooi beeld met her iigina n van het paard van
het rundier, van het varkm, enz; het inwendige gedeelte, ’t welk geduurkr
werkt, dat .s te zeg.gen her hart en de longen, of nog algemeener de werktui en
van den osiloop des bloeds en de ailemhaaüng, zyn ten naaftenby dezelfde'’ in
den mpnfclien m het dier, maar het uitwendig gedeelte,, het bekleedzel, is zeer
verfchillende. De Ciraeiiftelliiig, het gebouw, van hei lighaam des diers fchoo-i
uit gelykllagtige deelen met die des menfchc!y!^>n lighaams beftaande ’verfchiit
verbuazend in het gc al, de grootte, en dc plaading. Öe beenderen zyn in het zel-
ve meerder, of minder veilingd, meerder of minder verkort, meerder of minder
rond, of plat, enz, en hunne ihreinden zyn meerder of minder verheven, meer-
der ol minder uk-gehold , vcrfcheiden zyn aan malkanderen viftgemaakc; dLar zyn
zelfs eenigen, die gelieel onrbreeken, gelyk de lleatelbeenderen. Daar zyn an-
deren, die in grooter getale zyn

,
gelyk de neushorens, de wervelbeenderen ct«

ribben, enz /\nderen die ia kleineren getale zyn, gelyk de beenderen van d>
voorhand en de agteflund, van den voorvoet .en den agteryoet, de rijen der vin w-
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beenderen , enz; het geen zeer aanmerkelyke verfcheidenheden in de ligliaaras-ge-

ftalte dezer dieren, ten opzigte van de gellaUe des menfchelykenlighaams, voort-

brengt. '

_ „ r , -t

Daarenboven zulkn wy , zo \vy daar op letten, zien, dat de grootite verichil*

lendheden aan de uiteinden zyn , en dat het in deze uiteinden is ,
dat het lighaain

van den menfch meefl van dat des diers verfchilt; want laat ons het lighaain in

drie voornaame deden fcheiden , den romp, het hoofd, en de ledemauten; het

hoofd en de ledemaaten, die de uiteinden des lighaams zyn, zyn ook dat geen,

waar in het lighaamvan den inenfdi meed van dat des diers verfchilt; vervolgens,

de uiteinden van elk dezer drie voornaame deden befchouwende , zullen wy be-

merken, dathetgrootfteverfchil, cktt zig in het gedeelte van den romp yoordoet,

in het bovenfl: en onderd einde van dat gedeelte gevonden wordt, naardien in bet

lighaam van den menfch van boven deutelbeenderen zyn, terwyl deac ^elen in da

meede dieren ontbrecken; wy zullen insgclyks, aan het onderd
^

^

romp, een zeker getal uitwendige wervelbeenderen te vinden , die een Haart voor het

dierixiaüken, en die uitwendige wervelbeenderen ontbreekcn aan dat onderll gc*

deelte van den menlch; op dezelfde wyze vei lchillcn het benedenll: van het hoofd,

de kaakbeenen, en het bovenfl: des hoofds, het voorhoofds-bcen, verbaazend in

den menfch en in het dkr; de kaakebeeneli zyn in demeefte dieren zeer lang, en

de voorhoofdsbeenderen -zym integendeel zeer ingekort. Eindelyk, de ledemaaten

van het dier met die van den menlch vergelykende , zuilen wy insgclyks ligt be.-

merken, dat het door hunne uiteinden is, dat zy het meed verfchillen; niets ge.-

lykt minder naar malkander ,
zelfs in den eerden opdag des oogs , dan de hand van

den menfch met den' voet van een paard of een rundier.

Het hart dan voor het middelpunt in het dierlyk werktuig neemendc, zie ik dat

de menfch in dit gedeelte der huishouding, en in de andere, die daar by liggen,

volmaakt naar de dieren gelykt. Maar hoe racer men zig van dat middelpunt ver-

wydert, hoe de verfcliillen aanmeiklykcr worden, en het is aan de einden dat zy

de grnotlle zyn; en zo 'erin dat middelpunt zelvcn eenig verichil is, zo verfchilt

even daarom het dier oneindig meer van den menfch, het is, om zo te fpreeken,

van eenc andere Natuur, en heeft niets gemeens rnet de foorten van dieren wel-

ken wy befchouwen. In de raedlen der infekten, by voorbeeld, is de bewemii-

ging
,
of orxon jdtie van dat voornaam gedeelte der dicrlyke luiishouding zonder-

ling , in pkuts van hart en longen vindt men daar doelen , die even eens als dezeu

tot de leeve-ns-werking dienen moeten , , en welken men , te dezer oorz lake
, als ge-

lyUfboriig met deze ingewanden belchoUvvd heeft, ravirdie oiidercuITchen, zowel
in ma-ukzel als in werking, zeer wezendlvk van dezelve verlchillen; ook verfciiil-

Icn de inf-kten van den menfch, en do andere dieren, zo veel zy knnnen verfclnl'.

leii. leen ligt vcrfeijil in dit mldJelp ant van de dierlyke huishondin r gaat altoos

vergezel'! van een oneindig grooter veiTchi! in de uitwendige doelen. Dcfchildpad,

bv voorbeeld, welker h;irt zeer zinderling-gemaakt is, is ook een zOiiJerlinr ea

biiiccn gewoon dier , ’t weik naar geen ander dier gelykt.

Men befchouwe den raetrfch, da viervoetige dieren, de vogelen, dc

of walv fehaartige dieren , de vilTchen, de tweaflagtige dieren, dia zo wil op.’c

land a's in ’t water leeven kunnen ,
en de kmipende_ dieren

; welk eene ve blazen-

de, veifchcideuhdd ia de figuur, in de evenradigheid hunner lighaamau, en.licE.

A 3
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Ininner ledcmaaten, in de zelfflandigheid van hun hair, van

van hunne bckicedzelen! De viervoenge dieren hebben vry al-

i n
hoornen, en alle uiteinden des lighaams venchiliendevandievan

Ivl-
fchoonzy vermeerderen door cene wyze van voorcteelin? ve-

} aan die der viervoetige dieren
, zyn daar van egter zeer verfchillonde in de ge-

^‘'^bbende geene onderfie uiteinden, of zo iets als beenen. De vogels

re
verfchiilen door hunnen bek, hunne vederen, hnn-

rpii
voortteeling uit eijereiu De vilïchen en de tvveeflagtige die-ren, zyn nog verder van de menlchci>ke gedaante af. De kruipende dieren heb-

geene leden. Men vindt dan de grootfte verfcheidenheid in den gelieelen bui-
tenitón omflag, allen hebben zy daarentegen inwendig ten naaflen by her zelfde
maakzel; zy hebben allen een hart, eene lever, eene maag, ingewanden, werk-
tuigen voor de voojtteeling ; die deelen moeten, derhalven, als de wezeiidlvkfte
voor de dicrlyke huishouding befchouwd worden, naardien zy de llandvalUglte
van allen , en minftaan verlbheideriheden onderworpen, zyn.

°

Maar men moet aanmerUen, dat ’er in den omflag zelven ook deelen gevonden
worden, waarvan de eene ftandvafHeer Kyo. üaii.dê^qn^ere. De zintuigen, bv-
zonderlyk zornnnge zintuigen, ombrecketi aan geenen dezer OTFrenrWy iiebben
in het iil. Deel, onder het artikel der zintuigen, verklaard, vvelke die loort van be-
voel kan zyn : wy weeten niet, van welke iiauiur hunne reuk en hunne fniaakis'
maar \yy zyn zeker, dat zy allen het zintuig des gezigts, en miflehien ook dat
des gehoors, hebben. De pntiiigcn kunnen deninlv n befchouwd worden als een
wezcndlyk gedeelte der dierlyke huishouding, zo wel als de harlcnen en derzel-
ver bekleedzelen

, dewelke in alle dieren, die zintuigen hebben, gevonden wor-
den, en die inderdaad dat gedeelte uitmaaken, waar uit de zintuigen hunnen oor-
iprong hebben

,
en waarop zy hunne eerlle werking oeffenen, De^’gekorvenen zel-

ve, die ten opzigte van het middelpunt dtr dierlyke huishouding,' zo zeer van de
andere dieren verfchiilen, hebben een deel in het hoofd, dat met de harfenen over-
eenkomt, en zintuigen

, welker verrigtingen gelyk zyn aan die der andere dieren;
en zy , die daar van beroofd fchynen te zyn, geïyk de oefters , moeren befchouwd
worden als halve dieren, als wezens, die de Ichaduwing tulTchen de dieren cn de
gewallcn raaaken,

o >-u uc

De harlcnen cn de zintuigen manken dan een tweede wezendlyk deel in de dier-
lyke huishouding

; de harlenen zyn het middelpunt van den oniflag, gelyk het hart
het middelpunt is van het inwendig gedeelte des diers. Het is dat gedeelte ’t
welk aan alle de andere uitwendige deelen de beweeging en de werking geeft door
niitldel van het merg, van de rnggraad, en der zenuwen, die daar llegtseene ver-
lenging van zyn ; cn even eens als het hart, en het geheel inwendig gedeeke met
de harfènen, en met het geheel uitwendig bekleedzel,gemeenfchap'hebb«n door de
bloedvaaren, die zig daar vcrlp/eiden, zo hebben de hariènen met het' hart, en
met het geheel inwendig gedeelte, ook geraeenfdiap door de zenuwen, die daar
takken maaken. De vereeniging Ichynt inncrlyk en wederkeerig, en fchooii deze
twee werktuigen vnlfhekt verfcliillehde verrigtingen van maikanderen Iiebbcn.wan-
neer men dezelve afzonderlyk- befchouwt, kunnen zy egter niet gefcheid jn vvor-
den, zonder dat het dier oogenbliklyk omkome.
Het hart, en het geheel inwendig gedeelte, werken geduurig, zonder afbree-

<3
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kïng, en , om zo te Ipreeken ^
werktuigelyk , en onafliankelyk van eenige uitwen-

dige oorzaak. De zintuigen daarentegen ,
en dc gcheeie omflag , werken niet 'dan

by beiirtelinglchetunchenpouzen,'eii door opvolgü„de Ichuddingen , door de uit-

wendige vüoi werpen veroorzaakt. De voorwerpen o-jttenen hunne werking op de
ziniiiigen, de zintuigen wyzigen die werking der voorwerpen, en brengen der-

zelver gewyzigd indnikzel in de harfenen, alwaar dat indrukzel dat geen wordt,
het geen men gewaarwording noemt ^ de harlènen , ingevolge van dien indruk,
werken op de zenuwen, endeelen haarde fchudding, welke zy ontvangen, mede;
en het is deze fchuddmg, welke de voortgaande bevveeging, en alle de andere
uic«’enJige werkingen des lighaams en der ledemaaten van het dier, voortbrengc.
Te. k'_ns als eciie oorzaak op een lighaam werkt; weet men, dat dit lighaam zelf,

door zyne wederwf-rkuig, op deze oorzaak werkt: hier werken de voorwerpen op
htt dier door H.idJei der zintuigen, en het dier werkt op de voorwerpen door zy-

ne uitwendige beweegingen; in het algemeen is de werking de oorzaak en de
Wedarwerking het nitwcrkzel.

fvJen zal niy mogelyk zeggen, dat het uiuverkzei hier niet evenredig is aan de
oorzaak; dat in de vafte lighaamen, die de wetten der vverkruigknnde volgen, de
wederwerking altoos gelyk is aan de werking, maar dat de uitwendige bevveeging, ,

of de wederwerking in het dierly . lighaam, onvcrgelykelyk veel grootef is dan de
werKin.g, en dat bygevolg de voortgaande beweeging, en de andere uitwendige
beweegingen, niet alsbloote uuwsrkzels van het indrukzel der voorwerpen op de
zintuigen bdchoiuvd moeten worden. Maar het is ligt tc antwoorden, dat zo de
uitïverkzels ons in zommige gevallen, en in zekere omftandigheden

, evenredig met
hunne oorzaaken voorkomen, in de Natuur egter een veel grootcr getal gevallen
en omftandigheden plaats heeft, waarin de uiiwerkzels op gcenerhande wyze even-
redig zyn aan hunne fchynbaaiv oorzaaken; met een vonkje fteekt men een geheel
magazyn buskruid in den branvi en doet men een geheel kafteel of een fchip met al

wat daar op is, inde lugc fpringen; met eene ligte vryving brengt men door de
ekctrifiieit een geweldigen fchok, een leevendigenflag, voort, diezig op ’t eigen
oogenblik op Zeer groote afllanden doet voelen, en welken men niet verzvvakt
door hem te verdeelen, zodat duizend perlbóneu, die malkander aanraaken of
by de hand houden

, daar gelykelyk door aangedaan worden , cn by na even ge-
weldig, als of de flag niet dan een enkelen getroffen hadt; het moet derhalven
niet ongewoon voorkomen, dat een ligt indrukzel op de zintuigen in het dierlyk
lighaam eene geweldige wederwerking kan vóórtbrengen, die zig door de uitwen-

•

dige tekenen openbaart,
De oorzaaken, welke wy kunnen meeten-, en 'waarvan \vy gcvolgelyk de hoe-

veelheid der uitwerkzelen nau.vkeurig waardeeren kunnen, zyn in zulkcn grooten
getale niet als die, welker hoedanigheden ons omfiiappen, welker wyze van wer-
ken ons onbekend is, en waarvan wy gcvolgelyk de evenredige betrekking, wel-
ke zvmei haare uitwerkingen kunnen hebben, niet wcccen. Eene oorzaak moet
op dat wy dezelve kunnen meeten, enkelvoudig, zy moet altoos dezelfde, haare
werking moet fta'.dvaftig zyn, of, dat op h'^t zelfde uitkorat, zy moet niet ver-
andert, dan volgens eene wet , die ons volmaakt bekend zy. In de Natuur nu
hangen de me jfte uitwerkzels af van verfcheidenen oorzaaken, verfchillend ver-
bonden; .van oorz.iaken,. wellcer trappen van werkzaamheid geen regel, .geene
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geene ftandvaftige wet, fchynen te volgen, en welken wy derhalven niet ineeten^

en zelfs op geene andere wyze waardceren of begrooten , kunnen , dan gelyk men
de kanfen berekent, door de waarheid, door middel der waarfchynlykheden, zo
veel men kan , te naderen.

Ik zoek geenszins als een beweezen waarheid ter neder te ftellen, dat de voort-

gaande beweeging, en de andere uitwendige beweegingen , van het dier den in-

druk der voorwerpen op de zintuigen ten oorzaake, en ten eenigen oorzaake,
hebben ; ik zeg het alleenlyk als cene waarfchynlyke zaak

,
en die my voorkomt

op goede overeenkomften gegrond te zyn ; want wy zien, dat alle bewerktuigde
wezens in de Natuur, die van zintuigen beroofd zyn, insgelyks eene voortgaan-

de beweeging milTen, en dat alle die, welke daar van voorzien zyn, ookdie werk-
j;aame eigenfehap hebben van hunne leden te beweegen , en van plaats te verande-

icn. Jk zie daarenboven, dat het dikwils gebeurt," dat het dier door deze wer-
king der voorwerpen op deszelfs zintuigen in een ©ogenblik in beweeging gebragt
M'oi-dt, zonder dat de wil daar deel in fchyne te hebben, en dat het altoos ge-
beurt, wanneer het de wil 15, die de beweeging bepaalt, dat zy zelve opgewekt
is door do gewaarwording , die uit den waeiieJitkenjndruk der voorwerpen op de
zintuigen, of uk de herinnering van een voorgaanderi inaruit, geuoren worde.

Om dit te beter te doen voelen, laüten wy ons zelven eens belchoiiwen
, en het

natuurkundige, het lighaamlyke, om zo te fpreeken, .van onze daadeneen weinig
onderzoeken.Wanneer een voorwerp ons door eenig zintuig, welk het wezen moge,
trtfr, wanneer de gewaarwording, welke het voortbrengt, ons aangenaam is, en een
verlangen in ons doet geboren worden, moet dat verlangen noodwendig betrekke-

lyk zyn tot eenigen onzer hoedanigheden, en tot eenigen onzer wyzen van genie-

ten; wy kunnen dat voorwerp niet begeereii dan om het te zien, om het telfmaa-

dcen, om her te hooren , om hot te rieken , om het te raaken. Wy verlangen of be-

geeren het niet, dan om het zintuig, waar mede wy het bemerkt hebben, des te

volkomener te voldoen, of om eenigen onzer andere zintuigen, ter zelfder tyd te

voldoen, dat is te zeggen om deeerlle gewaarwording nog aangenaamer re maa-
ken, of om eene andere te verwekken, die eene nieuwe wyze is om dat voorwerp
te genieten; want zo wy, op het eigenif oogenblik, dat wy het zelve gewaar
worden, het zelve geheel en al, en door aiie onze zintuigen tevens, genieten
konden, zouden wy niets kunnen verlangen. Het verlangen Ipruit dan hieruit,
dat wy kvvalyk gepjaatd zvn mct betrekking tot het voorwerp, dat wy bemer-
ken, wy zyn ’cr te verre af, ofte digt by; wy veranderen dan natimrlyk van
plaatling, omdat wy, terzelfder tvd , d,it wy her voorwerp bemerkt hebben, ins-

gelyks den affland of de nabyiieid , die de ongefchikcheid onzer plaatfina: uitmaa-

ken, cn die ons beletten om het volkomen te genieten, hebben waargeno.nen.
' De beweeging, welke wy, ingevolge van dit verlangen maaken, en het verlan-

gen zelf, 'komen dan niet dan van den indruk, dien dit voorwerp op onze zin-

tuigen gemaakt heeft.

Zo het een voorworp is, k welk wy door onze oogen bemerkt hebben, en ’t

v.'elk wy verlangen te voelen, flrekken wy, zo her ender ons bereik is, den arm
ir,t om het te ktygen, en wy dellen ons, zo het verder af is, iii beweeging, om
het te h lillen. Zal een menfeh iii diepe gepeinzen bedolven, zo hy grooten hon-
ger heeft, het brood, dat hy onder zy.i bereik vindt, niet aanvatten.? hy zal

> het
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het zelfs aan zyn mond brengen en 'eecen kunnen zonder het te bemerken. Die

beweegingen zyn een noodzaaklyk gevolg van den eerden indruk der voorwerpen;

en dezelve zouden nooit raiü'en! op dien iudruk te volgen , zo andere indruk-

zels, die zig ten zelfden tyde verlevendigen, zig niet dikwils tegen dicnatuurlyk

uitwerkzelftelden, ’c zy door het te verzwakken, ’t zy door de werking van dien

eerden indruk te verdelgen.

Een bewerktuigd wezen, ’t welk geene zintuigen heeft, eene oefler, by voor-
beeld, die waarfchynlyk niet dan een zeer onvolmaakt gevoel heeft, is dan een
wezen , ’t welk niet flegts van voortgaande beweeging, maar zelfs van gevoel, en
van alle vernuft , beroofd is , naardien het een en het ander eveneens het verlan-

gen vóórtbrengen , en zig door de uitwendige beweeging openbaaren zouden. Ik
zal niet verzekeren , dat die wezens van zintuigen beroofd, ook van de gewaar-

wording van hun bellaau zelve beroofd zyn , maar men kan ten minden zeggen

,

dat zy die gewaarwording niet dan zeer onvolmaakt moeten liebben, dewyl zy
het bedaan van andere wezens niet bemerken of gewaar worden kunnen.

Met is dan de werking der voorwerpen op de zintuigen, die het verlano-endoet
geTaoren worden, en het is het verlangen, ’c welk de voortgaande beweeo-mo-
voortbrengt. Om dit te beter te doen voelen , zo laat ons een menfeh onderfle^
len, dat, op het oogenblik, als het naar een voorwerp wilde naderen, eensklaps
van de ledemaaten , tot deze werking noodig, beroofd wierdt; dat menfeh, wien
wy de beenen afliakkcn

, zoude op zyne kihën poogen te gaan , en zo vvy hem
dêkniëu en dijen beneemen, zal hy, mits dat wy hem het verlangen om het voor-
werp te naderen laaten, zyn beft doen om op zyne handen voort te komen, en zo wy
hem zyne handen en armenook ontneemen, zal hy poogen te kruipen , en zig voort
te fleepen of te dunwen ,• hy zal alle dekragten zyns lighaaras gebruiken

, en zig van
alle de buigzaamheid zyner wervelbeenderen bedienen , om zig in beweeging te
brengen; hy zil zig mee de kin of met de tanden aan eenig fteunpunt vaft houden
om te poogen van plaats te veranderen ; en aUêhoon vvy zyn lighaam zelfs tot een
lighaaraelyk punt zo klein als gy wilt, tot een klootagtig ondeelbaar atomus, ver-
minderden , zo het verlangen blyft beftaan , zal hy altoos alle zyne kragten ge-
bruiken oni van plaats te‘veranderen; maar gelyk hy dan geen aiider middel van
beweeging zoude hebben dan met te waken tegen 'het vlak, waar op hy draagt,
zoude hy niet miften zig meer of min te verheffen om het voorwerp te ‘bereiken.
De uitwendige en voortgaande beweeging hangt dcrhalven niet af van de orga/ii-

.

falie en de geftalce des lighaaras en der ledemaaten, naardien, op welk eene wyze
een Hghaam_ uitwendig gemaakt ware , het niet zoude kunnen miffen zig te 'be-
weegen

, mits dat het zintuigen en het verlangen hadt om dezelve te voldoen.
Met is in der waarheid van deze uitwendige geleeding, dat de gemaklykheid

,

de vaardigheid, de rigting,_ de aanhouding, enz, van de beweeging aflrangt.
Maar de oorzaak, het beginzel, de werking, de bepaaling, komen eeniolvk
van het verlangen, door den indruk der voorwerpen op de zintuigen voortgebra^f
want laat ons thans ondcrftellen, dat een menfeh, terwyl zyn uitwendi'? maak-
zel het zelfde bleef, opvolgelyk van alle zyne zintuigen beroofd wierdt dat
menfeh zoude niet van plaats veranderen om zyne oogeu te voldoen

, terwyl hv
van ’t gezigt beroofd was ; hy zoude ook niet naderen om een geluid te 'hoo-
ien, zo het geluid geen indruk op zyn gehoor maaltte; hy zou zi-’' niet roeren

Deel. i» .

n >
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• om eenen lieflyken reuk in te ademen, of een walgelyken te verrayden, zo zyno

reuk verdelgd ware ; en het is mee het gevoel en den fmaak even eens gelegen j ,

zo die twee zintuigen niet meer vatbaar zyn voor indrukzelen, zal hy niet ineer
werken om dezelve te voldoen; die man z.J derhalven in ruit, en eeuwig in ruft
blyven

, niets zal hem van plaatling kunnen doen veranderen
, en hem 'eene voort-

gaande bevveeging indrukken , fchoon hy door zyn uitwendig. niaakzel volmaakt,
bekwaam ware om zig te beweegen en te werken.

De natuurlyke behoeften, die, by voorbeeld, van voedzel te gebruiken, zyn
inwendige bevveegingen , welker imlrukzels het verlangen, den cetluft, en zelfs -

de noodzaaklykheid van te eeten , doen geboren worden ; die inwendige bewee-
gingen kunnen dan uitwendige beweegingen in het dier voortbrengen, en, zo het
zelve van alle uitwendige zintuigen niet geheel beroofd zy, zo het een zintuig heb-
betot zyne behoeften betreklyk, zal het werken om daar aan te voldoen* de be- -

hoefce is dan niet het verlangen , zy verfchilt daar van gelyk de oorzaak ’van het
uitwerkzel verfchilt, en de eerfte kan het Jaatfte niet voortbrengen

, dan met be-
hulp der zintuigen. Telken-maale als het dier eenig voorwerp, tot zyne behoef-
ten betreklyk, gewaar wordt, wordt het verlangen, of de trek, daar uit geboren,

,

en de werking volgt.

Dewyl nu de uitwendige voorwerpen hunne werking op de zintuigen oeffanen

is hetnoodig, dat die werking eenig uitwerkzel voortbrenge, en men*zoude livte!

lykbegrypen, dat het uitwerkzel dezer werking de beweegingvau het dier otu-
de zyn, indien telkens, als zyne zintuigen op dezelfde wyze getroffen werden
het zelfde uitwerkzel, dezelfde beweeging, fteeds op den zelfden indnilc vofrdc’
Maar hoe zullen wy die wyziging, die verfchillende maatiging en bepaaling ,°vaii

de werking der voorwerpen op het dier, waar uit de trek of de afkeer ^boren
wordt, verklaaren? Hoe zullen wy begrypen het geen boven of tegen de zintui-
gen wordt uitgewerkt? Hoe zullen wy dien raiddel-term tuffehen de werking der
voorwerpen en de werking van het dier aanwyzen; eene werking, waarin even-
wel het beginzel van de bepaaling der beweeging beftaat, naardien zy de werking
van het dier verandert en wyzigt, en, in weerwil van den indruk der voorwer-
pen , zomtyds vernietigt.

Die vraag is des te moeijelyker op te loffèn , omdat wy in onze natuur verfchil-
lende wezens van de dieren zyn, en omdat de ziel deel heeft in bykans alle, en
miffehien in alle onze beweegingen ; terwyl het ons zeer moeijelyk is de uitvyerk-

zels, die deze geeftelyke zclfftandigheid voortbrengt, te onderlcheiden van die

welke de gevolgen zyn van ons ftoöèlyk wezen : wy kunnen dit niet beoordeelen

dan by overeenkomft, en door de natuurlyke verrigtingen der dieren raat onze
werkingen, met onze daaden , te vergelyken

;
maar gelyk die geeftelyke zelfftan-

digheid niet dan aan dea menfeh vergund is, en gelyk het door deze alleen is dat
hy denkt, en dat hy opmerkt; gelyk het dier daarentegen een louter ftoffelyk wezen
is, dat niet denkt ofopmerkt, en ’c welk oudertuflehen werkt en zig fchynt te be-
paalen, zo kunnen wy niet twyffelen, of het beginzel van de bepaaling der bewee-
ging in het dier niet een louter weiktuigelyk uitwerkzel zy, dat van deszelfs
inaakzel en geleeding volftrekielyk afhangt.

Ik begryp dan, dat de we’rking der voorwerpen op de zintuigen van het dier
eene andere op de harfenen yoortbrengt, dewelke ik als een inwendig en algemeen

)
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zintuig befchouw, datalledeindrukzels ,

die de uitwendige zintuigen aan hetzelve
overzenden, ontvangt. Dit inwendig zintuig is niet flegts inllaat om door de wer-
king der zinnen , en der uitwendige werktuigen

,
gcichud te worden , maar is

ook, uit zynen aait, bekwaam om de fchudciing, welke derzelver werking voort-
brengt, lang te behouden;- en het is in de aanhouding van deze fchudding, dat de
indruk beltaat, die meer of minder diep is, naarmaate deze fchudding korter of-
langer tyd aanhoudt.

Het inwendig zintuig verfchilt, derhalven , van de uirerlyke zinnen
,

vooreerfl:
door de eigenfchap, welke het heeft om alle de indrukzels in ’t algemeen, van wel-
ken aart die zyn mogen, te ontvangen, terwyl de uiterlyke zinnen dezelve niet
ontvangen dan op eene byzondere wyze, tot hun maakzel betrcklyk, naardien het
oog altoos even weinig gctroöen wordt door het geluid als het oor door het licht.

Ten and.-ren verfchilt dit inwendig zintuig, van douitwendige zinnen , in de duur-
zaamheid der fchudding, welke de werking der uitwendige oorzaaken voortbrengtj
maar in al het overige is her van dcnzelfden aart als de uitwendige zinnen. Het
inwendig zintuig vaa het dier is, zo wel als zyne uitwendige zinnen een werk-
tuig, een gevolg van het lighaamelyk maakzel, een enkel ItolFelyk wezen VVy
hebben, even als het dier, dit inwendig ttoffelyk zintuig, en wy bezitten daaren-
boven een zintuig meer, van eene verhevener en zeer verfchillende natuur, en
dat in de gecftelyke zelfllandigheid

, die ons bezielt en leidt, gehuisveft is.

De hariènen van het dier zyn dan een inwendig, algemeen zintuig, ’t welk
aan raenfchen cn dieren gemeen isj dit zintuig ontvangt eveneens alle de indruk-
zels, Welken de uitwendige zinnen aati het zelve overzeilden, dat is te zeggen
alle de fchiuMingen, welke de werking der voorwerpen voortbrengt, èti die
fchuddingen dtiureu en hellaan langer in dat inwendig zintuig, dan in de uiterlyke
zinnen. Men zal dit ligtelyk bevatten, zo men acht geeft, dat ’er zelfs in de uit-
wendige zinnen een zeer meikelyk verfchilis in de duuring hunner fchuddingen.De khiidding, welke het licht in het oog voortbrengt

, beftaat langer dan de fchud-
ding die het oor door het geluid krygt; men behoeft, om daar van verzekerd ta
worden , flegts op zeer bekende verfchynzels acht te geeven . Wanneer men een gloei-
jende kool met eenige fnelheid rond draait, of als men een viiurpyl affteckt zo
vertoont de eerfle zig als een vuurige kring, en de laatfte als een lange ftreek van
vuur; men weet, dat die vertooningen komen van de aanhoudende fchudding,
welke het licht op het werktuig des geziges voortbrengt, en omdat men ter zelfder
tyd her eerfle en het laatfte beeld van de kool of van den vuiiqiyl ziet : nu is de
tyd lulfchen den eerflen en den laatflen indruk zckerlyk merkbaar. Laat ons dien
tullchentyd meeten, en laat ons, by voorbeeld, zeggen , dat ’er eene halve lêkon-

• h vieriie van eenefekonde verloopen moet, om de gloei-
jeiute kooi haaren kring te doen belclirj'ven

, en op het zelfde punt weder te bren-
gen, van waar zy dien kring begon te maaken ; dan duurt de fchudding, door her
licht veroorzaakt, ten mintlcn eene huilve fckonde, of een vierde van eene fekonde
Maar de fchudding, welke het gsiiiid voorebrengt, is op verre na van zulk een
langen duur niet, want het oor vat kortere afilanden van tyd; men kan onder-
fcheideiilyk drie of vier maal het zelfde geluid of ook drie of vier opvolo-ende rre
luiden in den tyd van een vierde ded van eene fekonde booten

, en *^zeven of
agt in eene halve fekonde , eu het laatfte indrukzel verwart zig niet met het
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eerfte, het is ’er van afgezonderd en onderfcheiden ; terwyl, in het oog, het :

eeift en het laatft indrukzel aan raalkanderen Ichynen te raaken
, of in malkande-

ren te loopen, en het is te dezer oorzaake, dat eene opvolging van kleuren, die
malkanderen zo fchielyk volgden als de geluiden , zig noodwendig zou moeten
verwarren, en ons op, geene verfchillende wyzen aandoen, gelyk eene opvolging
•van geluiden doet.

Wy kunnen dan met vry veel grond vermoeden, dat de fchuddingen in het in-

wendig .zintuig veel langer kunnen duuren, dan zy in de uireriyke zinnen duuren,
nadeinaal in zommigen dezer zinnen zelve de Ichudding langer duurt dan in ande-
ren, gelyk wy zien in het oog, wiens IchudJingen langer aanhouden dan die van
het oor. Het is te dezer oorzaake, dat de indrtikzels, welken dit zintuig aan het

inwendig zintuig overzende , fterker zyn, dan de iiidrukzels door het oor overge-

zonden , en dat wy ons de dingen
, welken wy gezien hebben , veel leevendiger

vertoonen, dan die welken wy Qeges gehoord hebben. Hetfchynt zelfs, dat van
alle de zintuigen het oog dat is, welks fchuddingen langft aanhouden en ’t welk,
bygevolg, dellerldle iiidrukzels moet maaken , fchoon zy de ligtfte fchynenjwant
dit werktuig blykt, uit zyne natuur, meer gemeenlchnp dan eenig ander met het

inwendig zintuig te hebben. Men kan die toonen door de menigte van zenuwen,

die op betoog uitloopen, het zelve ontvangt alleen byna zo veel als het gehoor,
de reuk, en de fmaak te faamen.

Het oog kan dan belchouwd worden als eene voortzetting van het inwendig
zintuig; het IS, gelyk wy inliet artikel ,der zintuigen gezegd hebben, niet dan
eene groote verfpreidende zenuw, eene verlenging van het werktuig, waarin het
inwendig zintuig van het dier huisvell. Het is derhalven niet te verwonderen , dat

her, meer dan eenig ander zintuig, aan de natuur van dat inwendig zintuig nadert.

Inderdaad zyne fchuddingen zyn niet llegts dmirzaamer, gelyk als in het inwen-

dig zintuig, maar het heelt ook eigenlchappen, boven die der andere zintuigen

nitlleekende, en die eigenfehappen zyn gelyk aan die van het inwendig zintuig.

. Het oog geeft de inwendige ioJrukzeis naar buiten weder, het drukt het vcrlan-

gen uit, ’t welk het aangenaam voorwerp, waar door het getroffen is, heeft doen
geboren worden; het is, even als het inwendig zintuig, een werkzaarae zin, al-

le andere zintuigen daarentegen zyn byna louter lydelyk, het zyn enkele werktui-
gen, gemaakt om de uitwendige indrtikzels te omvangen, maar onbekwaam om
dezelve re behouden, en nog meer om hen naar buiten te rug te kaatfen. riet oog
fluit dezelve te rug, omdat het hen behoudt, en het behoudt hen, omdat de
fchuddingen, daar het van aangedaan wordt, duurzaamer zyn, terwyl die der
andere zintuigen bykans op het zelfde oogenbiik geboren worden cn eindio-en.

Wanneer men egter eenig zintuig, welk het wezen moge, zeer fterk en "zeer

lang fchudc, blyft de fchudding duuren en houdt langen tyd na de werking van het

ukerlyk voorwerp aan. Als het oog door een al te flerk licht getroffen w >rdt, of
alshetzigalte lang op een voorwerp vefligt, zo krygt het, indien de klnir van
dat voorwerp fcliittcrend is, zulk een diepen en duurzaanien indruk, dat het ver-

volgens het bei 1 1 van dat voorwerp op alle andere voorwerpen brengt. Zomen
een oogenbiik dezon befchouwc, zal men verfebeiden minuuten, en zomtyds ver-
tchd.ien iiuren, ja zelfs dagen, het beeld van de zonnefchyf op alle andere voor-
werpen zien. Als liet oor eenige iiuren agter malkaiideren door de zelfde muziek

,
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of door fterke geluiden, daar men acht op gegeeven heeft, gelyk als hautboifenof

klokken
,
gefchud is geworden ,

blyft men klokken of hauiboifen hooren
,
de in-

druk houdt zoratyds eenige dagen' aan ,
en verdwynt niet dan allengs. Op dezelf-

de wyze wanneer de reuk en de finaak door eene zeer fterke lugt, en eene zeer

onaangenaame fpys , of drank, ofgeneesmiddelen , zyn aangedaan, behoudt men
die walgclyke aandoeningen nog langen tyd daar na. En eindelyk als men het zin-

tuig des gevoels al te lang op het zelfde voorwerp oeffent, wanneer men een

vreemd lighaam ftetk op eenig gedeelte van ons lighaam drukt, zo blyft het in-

drukzel ook eenigen tyd duuren, en het fchync ons toe, dat wy nog aanraaken

en aangeraakt worden.
Alle de zintuigen hebben [dan het vermogen oin de indrukzels der uitwendige

oorzaaken meer of mki te bewaaren ; maar het oog heeft dat meer dan de pdere

zintuigen, en de harfenen, waarin het inwendig zintuig van het dier huisveft,

hebben deze eigenichap by uitftek ; niet ftegts bewaaren zy de indrukzelen
, welken

zy ontvangen hebben, maar zy zetten ook derzclver werking voort, door da
fchuddingen aan de zenuwen mede te deelen. De werktuigen der uitwendige zin-
nen , de hatfenen, die de werktuigen van het inwendig zintuig zyn, het rugge-
merg

,
en de zenuwen , die zig door alle de deelen van het dierlyk lighaam ver-

Ipreideu, moeten befchoiiwd worden als een aanraakend, doorgaand, lighaam,

als een organifch werkruig, waarin de zinnen de deelen zyn, waarop de uitwen-

dige kragten of werkingen gerigt worden ; de harfenen zyn het fteunpunt
, en de

zenuwen zyn de deelen, welken de werking der uitwendige kragten in beweeging
brengt. Maar het geen dit werktuig zo verfchillende maakt van andere werktuigen,

is, dat het hypomoebhum of fteunpunt niet fl?gts bekwaam is voor wederftand en
wederwerking , maar dat het zelf werkzaam is, omdat het de fchudding, wel-

ke het gckrecgen heelt, lang behoudt; en gelyk dit inwendig werktuig, de har-

fenen, en de vliezen, die het omringen, zeer ruim of vatbaar", ca tevens zeer ge-

voelig, zyn , kunnen zy eene menigte opvolgende en gelyktydige Ichuddiiigen ont-

vangen, en die behouden in de orde, waaniv zy dezelve ontvangen hebben, om-
dat yder indeuk niet dan een gedeelte der hatfenen fchudt, en de opvolgende in-

drukken het zelfde gedeelte verfchillend fchudden, en dus ook de naby liggende

en aanraakende deelen fchudden kunnen.
Zo wy een dier onder ftelden, dat geene harfenen , maar een zeer gevoelig en

zeer uitgeftrekt uitwendig zintuig hadt, by voorbeeld een oog, welks netvlies

van zialk eene gcoote uitgellrektheid ware als die der harfenen, èn zo dit oog ter-

zelfder tyd die eigenfehap van de harfenen hadt, om de on:vnngene indrukzels

lang te bewaaren
, is het zeker, dat het dier, met zulk een zintuig, niet (legts

de voorwerpen, die hetwericelyk troffen, zoude zien, inaarook die, welke het te

voren gerrofferi hadden, omdat, volgens de gemaakte onderllelling, de fchuddiu-

gen (leeds zouden blyven bedaan , en de ruimte van de retCra groot genoeg zou
wezen, om dezelve in verfchillende deelen te ontvangen, waardoor dan hel oog
de eerite en de laatfte beelden gelykclyk en terzelfder tyd, ontvangen zoude, eu

dus het voorledene cn het tegenwoordige met den zelfden opflag des oogs ziende,

zoude het werkruigelyk bepaald worden om zulk of zulk eene daad le doen, inge-

volge van den trap van fterkte, en van het meer of min groot getal der fchud dui-

gen., voortgebtagt door de bedden betreklyk tot, of ftry'dig met, deze bepaaiins,

B ^
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Zo het getal der Jbeelden , gefchikt om eetlufl; te verwekken

, dat der beelden, die
afkeer baaren, te boven gaat, zal het dier noodzaaklyk bepaald worden , om dien
trek te voldoen. En zo het getal of Je kragt der beelden van eetluft gelyk zyn aan
het getal of aan de kragt der beelden. van afkeer, zal het dier niet bepaald wor-
den, het zal tulTchen die tweegelyke laagten in evenwigt blyven, het zal geene
beweeging maaken , noch om te verkrygen , noch om te verrayden.

Ik zeg
, dat dit werktuigelyk zal gelchieJen

, en zonder dat het geheugen daar
,
eemg deel in hebbe; wam gelyk het dier terzelfder tyd alle de beelden ziet, zo
werken zy bygevolg allen terzelfder tyd; die, welke betrekking hebben tot den
eecluU, vereenigen zig en verzetten zig tegen die, welke betrekkelyk zyn tot den
alweer, en het is door hetoverwigt, of de overmagt, van het getal en de kragt
der eenen of der anderen, dat het dier, in deze onderftelling, noodzaaklyk be-
paald zou worden , om op zulk of zulk eene vvyze te werken.

Dit doet ons zien, dat het inwendig zintuig in het dier van de uitwendige
zintuigen met verfchilt dan door die eigenlchap

, welke het inwendig zintuig he&
vp de fclmddingen

, de indrulczels, welke het
, ontvangen heeft ,°te behouden:

die eigenlchap alleen is genoeg om alle de werkingen der dieren te verltlaaren
, en

ons eenig denkbeeld tegeeven, van bet geen in hun binncnlle omgaat; zy kan ook
dienen om reden te geeven van hei wezendiyk en oneindig verlchil

, ’t welk tus-
fchen ons en de dieren noodwendig moet plaats hebben , en ons terzelftiiT rvd
te doen bemerken, wat wy met hun gemeen hebben.

’ ^ *

De dieren hebben uitmuntende zintuigen, zy hebben die egter in het algemeen
ZO goed luct tils dc ruciifch, en men moet Hnnmerkeii ^ dat de trappen van voor-
treffelykheid in de zintuigen in het dier oene andere orde volgen dan in denmenfeh
Het zintu’g, het v/elk de ineette betrekking heeft met de gedagte en met de ken-
nis, is het gevoel. Demenfch, gelyk wyin liet IILDeel, in onze Verhandeling van
de zintuigen, beweczen hebben, heeft dit zintuig volmaakter dan de dieren. L)e
reuk is het zintuig, darde nieefte betrekking heeft tot het inllinkt, tot de trek-
het dier heeft dit zintuig oneindig beter dan de menlch; ook moet de menfeh meer
kennen dan trek hebben, en het dier moet meer door trek dan kennis werken. In
den menfeh is heteerfte der zintuigen, ten opzigte van de vonrtreffdykheid het
gevoel , en de reuk is het laatftc; in het dier is de reuk het eerll der zintniffen en
het gevoel is het laatft: dit veifchil is betreklyk tot de natuur van de eene’ en* de
andere. Het zintuig des gezigts kan geene zekerheid hebben, en kan niet tot de
kennis dienen, dan door behulp van het zintuig des gevoels; dus is het zintuig
des gezigts ook onvolmaakter, of liever het ve;ktygt mindere volmaaktheid in het
dier dan in den menlch. Het oor, fchoon miffehien zo wél gemaakt in het dier als
in den mmfch, is voor het zelve egter veel minder nuttig by gebrek van te kun-
nen Ipreeken, het welk in den menlch met her gehoor verbonden is en daar van
afliangt, en als een werktuig van genieenfchap befclioiiwd moet worden; een werk-
tuig t het zintuig des gehoors werkzaam maakt, terwyl het zelve in het
dier een bykans geheel lydelyk zintuig is. De menfeh heeft dan het gevoel, het
oog, en het oor volmaakter, en den reuk onvolmaakter dan het dier; en gelyk de
imaak cwn inwendige reuk is, en tot den trek, of ingeeving, nog meer behoort dan
eenig der andere zintuigen, zo mag men denken, dat het dier dit ziniuig ook zeke-
rer, miffchien ook kiclcher, heeft dan de menfeh: men zou dit kunnen toonen
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^

uit den onverwinnelyken afkeer,welken de dieren voor zekere voedzels',hebben ,
en

dot)r den natuurlyken trek , die hen aanzet om de zulken
, die hun voegen , zon-

der vergiffiug te kiezen, daar de mcnfch, zo hy niet gewaarfchouvvd wicrdt, de
vrugt van den mmicaniila

,

of inancenillier-boom, even a!s den appel, en de dulle -

kervel even als de pieterlèlie eeten zoude.
De voonrelfelykheid der zintuigen komt van de Natuur, maar de kond; en de

heblyKheid kunnen luiii ook een grooteren trap van volmaaktheid geeven : men
beeft dezelve hier toe flegts dikwils en lang op dezelfde voorwerpen te oeffenen:
een fchilder, gewend om de gedaanten oplettend te befchouwen, zal, met den
eerden opflag des oogs, oneindig meer fchaduwingen en verfchillen zien, dan een
ander raenfch in veel tyds zal kunnen bemerken, of mogelyk ooit outdckiten. Een
toonkonftenaar, wiens oor geduurig door de muziek geoefend is, zal door ecne
diflonantie ftetk geflooten worden

, eene vallche ftem , eenlcherp geluid, zal hem -

verveelen, zal hemkwetfcn; zyn oor is een werktuig, dat door ftrydige toonen
ontlleld wordt. Het oog des Ichilders is een tafereel, waarop de ligtfte fchaduwin-
gen bemerkt worden , waar op de fyufte trekken getrokken zyn M'*n vo'maakc
de zintuigen, en zelfs den trek der dieren; men leert de vogels woorden en wy-
zen naklappen , ot zingen; men vermeerdert de drift van een hond tot de jagtdoOT

'

hem het gewei der gevangen dieren te geeven.
Maar deze voortrefielykheid der zintuigen, en de volmaaktheid zelve, welke

’

men hun kan geeven
, hebben geene zeer zigtbaare uitwerkzels dan in het dier ;

het zal ons des te werkzaamer en vernuftiger voorkomen
, als zyne zintuicren be-

ter of meer volmaakt zullen zyn. De menich integendeel is niet verftandio'er, niet
geeltelyker, omtiat hy zyne ooren en oogen veel geoelFend heeft. Men ziet niet,
dat de perioonen, die verllompte zintuigen, een kort gezigt, een hard gehoor,
een verdelgden of ongevoeligen reuk, hebben, daarom minder vau geelUbedeeld
zyn dan de anderen; een dtiidelyk bevvys dat ’er in den menfeh iets meer dan een
inwendig dierlyk zintuig is; dit is niet dan een lloffelyk werktuig

, gelyk aan het
werktuig’ der uiterlyke zinnen, en ’t welk daar niet van verfchilt dan omdat het
de eigenlchap heeft van de Ichuddingen

,
die het ontvangen heeft

, te bewaareii ;
de ziel van den rnenfeh integendeel is een verhevener zintuig, als ik zo Ibreekcn
mag, eene geciielyke zelfftandiglieid

, door haar wezen, en door haare werkim^ >

geheel verfchillcnde van de natuur der uirerlyke zintuigen.
”

h^nkau daarorn evenwel niet ontkennen, dat ’er in den menich een inweii-
'

r

uitwendige zintuigen, even als in het dier, be*
^ ^ bloote belchouwing bewyll dit. De overcenkonill: der werktuigen in ^

harlènen, die in den menfeh even als iii het dier
g n en woruen, en die in den eerllen zelfs, naarden omtrek zyns lighaams,
eenc grootere m.iat of uitgeflrekthiid hebben dan in het lantüe, zvn genoeg om
ons te verz ‘keren , dat die inwendig IfofFelyk zintuig waarlylc in den menfeh <jo-
vonden wordt. Maar dit is het, wat ik beweer, dat dit ftoïTeiyk zintui-r oneindig-
ondergefchikt is aan het ander; de geeRelyke zelfftaiidigheid voert ’er het gebied
over,zy doet_ er de werking van geboren worden of zy verdelgt dezelve- dit
ftoffelyk zintuig, m één woord, ’t welk alles in het dier doet, doet in d^n nw’pfcli
mets, dan’t geen du hooger zintuig niet belet; het doet ook wat het höoger
Ziiitiiig belaft. In het dier is dit zintuig het beginzel van de bcpaaling der bewee-
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ging en van alle de werkingen ; in den menfch is het niet dan het middel of de
tweede oorzaak.

Laat ons dit gewi-gtig punt, zo veel mogelyk, ontwikkelen; laat ons zien,
wat dat inwendig ftoffelyk zintuig kan voortbrengen : zodra wy de uitgeftrekcheid
van de fpheer zyner werkzaamheid bepaald zullen hebben, zullen wy veilig be-
lluiten mogen

, dat alles, wat daar niet in vervat is
, van het geclielyk beginzel zal

afhangen; de ziel zal dan alles doen, wat ditftoQelyk zintuig niet kan doen. En
byaldien wy zekere en duidelyke grensperken tulleken elke dezer twee kragten
kunnen (lellen , zullen wy ligtelyk onderfcheiden , wat de dieren met ons gemeen

,

en wat wy, boven hen, hebben.
Het inwendig (lolfelyk zintuig ontvangt eveneens alle de indrnkzels , welken

elk der uitwendige zintuigen aan het zelve overbrengt; die indrukzcls komen van
de werking der voorwei-pen, zy gaan door de uitwendige zinnen flegts door, en
brengen in de zinnen niet daneene weinig duurzaame, en, oni zo 'te fpreeken,
oogenbliklyke fchndding, voort, maar zy bepaalen zigin de inwendige zintui-

gen, en verwekken in de harfenen ,
die ’er het werktuig van zyn, duurzaame en

onderfcheidene fchuddingen. k)ie fchiiddingen zyn aangenaam of onaangenaam,
dat is te zeggen, zyn overeenkomdig of (irydis met de natuur van het dier, en
doen trek of afkeer geboren worden naar den tegenwoordigen (laat en gefteldheid

van het dier. Laat ons eeu dier neemen op het oogenblik van deszei fs geboorte:
zodra het zelve, door de zorgen zyner moeder, van de omwindzelen Woll is,

en begint adem te haaien, zodra de behoefte van voedzel te gebruiken, zig doet
gevoelen, ontvangt de. reuk, die het zintuig der eetluft is, de uitvloeizels der
melk, die iii de borfien of prammen van de moeder bevat is; dit zintuig, door
de riekende deeltjes gelchud , deelt die ichuduing aan de harfenen raeede

, en de
harfenen , op hunne beurt op de zenuwen te rug werkende , doen het dier bewee-
gingen maaken, en den mond openen oin zig dat voedzel, dat het uood g heeft, te

verfchaöen. Dew'yl nu dit zintuig van den eetluft in den menfch domper is dan in

het dier, zo voelt het eerftgeboren kind niet dan de behoefte van voedzel te ge-

bruiken , het kondigt dezelve door zyn gelchrei aan , maar het kan zig dat voed-
zel niet alleen verfchaffen, het wordt door zyn reuk niet onderrigt', niets kan
zyne beweegingen bepaalen om dat voedzel te vinden; men moet het by de hor(ï

brengen, en hem dezelve doen voelen, en met den mond aanraaken; als dan zul-

len deze gefchudde zintuigen hunne fchuddingen aan de harlênen inededeelen , de
harfenen werken op de zenuwen te mg, en het kind zal de noodige beweegingen
maaken om dit voedzel te ontvangen en in te zuigen. Het kan niet dan door den
reuk en d:n finaak zyn , dat is te zeggen , door de zintuigen van den eetluft dat

het dier onderrigt wordt van de tegenwoordigheid van het voedzel, en van de
plaats alwaar het zelve dat moete zoeken; zyne oogen zyn nog niet open, en al

waren zy dat, zy zouden in die eerfte oogenblikken nutteloos zyn voor de be-

paaling der beweeging. Het oog, een zintuig, dat meer tot dekennis dan tot den
enkelen luft of trek behoort, is in.den menfch reeds op het oogenblik zyner ge-
boorte open, terv/yl het in de meefte dieren verlcheidcn dagen geflooten blyft.

De zintuigen van trek, integendeel, zyn volmaakter en meer onrzwagtdd in het
dier dan in het kind; een ander bcwys ,

dat de werktuigen van den trek in den
menfch
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inenfch minder volmaakt zyn dan die van de kennis, en dat die van de kennis, in

liet dier minder volmaakt zyn dan die van den trek.

De zintuigen tot den trek beliooifeiide zyn dan meer ontwikkeld in het pas ge-

worpen dier
,
dan in het eerllgeboren kind. Het is eveneens met de voortgaande

bevveeging, en met alle andere uitwendige beweegingen: het kind kan zyne le-

den nauwelyks bcwecgen; daar zal veel tyds vcrloopen, voor dat het de kragt

heeft om van plaats te veranderen ; het jonge dier integendeel verkrygt , in kor-

ten tyd , alle deze vermogens
;
gelyk dezelve in het dier niet dan met den trek

verbonden zyn
,
gelyk die trek in het zelve fterk en vaardig ontwikkeld, en het

eenigll; beginzel van alle deszelfs beweegingen , is, daar in den menfeh integendeel

de trek flauw is, langzaamer ontwikkeld wordt, en zo veel invloed op de bepaaling

der beweegingen niet moet hebben als de kennis ,
zo is de voortg’ang van den

raenfch ten dezen opzigte langzaamer dan die van het dier.

Alles loopt dan foamen om ,
zelfs in het Natuurkundige , te toonen ,

dat het

dier niet dan door den trek bepaald, en dat de mcnlcli door een vphevener begin-

zel geleid wordt ; zo ’er altoos twylTd over dat onderwerp geweefl; is , komt dat hier

van, omdat wy niet wdl begrypen, hoe de trek alleen, in het dier, zulke gclyke

uitwerkzels met die, welke by ons gevolgen van de kennis zyn, kan vóórtbren-

gen ; en omdat wy niet gemaklyk onderfclieiden ,
wat wy uit hoofde van kennis

verrig.en van het geen wy door de kragt van den trek doen. Het komt my onder-

tuflehen niet onmogelyk voor om deze onzekerheid te doen verdwyncn, en zelfs

tot eene overtuiging te geraaken , zo wy het beginzel bezigen , dat wy hebben

vaflgefteld. Het inwendig floflelyk zintuig, hebben wy gezegd ,
behoudt langde

fcliuddingen , die het gekicegen heeft; dit zintuig beflaat in het dier, endeharfe-

nen zyn daar het werktuig van
;
dit zintuig ontvangt alle de indrukzels , welken elk der

uitwendige zintuigen aan het zelve overzendt; wanneer dan eene uitwendige oor-

zaak, een vocrweip, van welken aart het zyn moge, zyne werking op de uitwendi-

ge zinnen oefFcnt, brengt deze werking eene duurzaamè 'fchud ling iu het in-

wendig zintuig voort, die fchudding deelt aan het dier beweeging mede ,
die be-

weeging zal bepaald zyn , zo de indruk van de zintuigen van den trek komt, want

het 'dier zal naderen om het voorwerp van dit indrukzel te bereiken , of het zal

zig afwenden om het te vermyden , naar dat het daat door gevleid of gekwetd zal

zyn; die beweeging kan ook onzeker zyn, als dezelve voortgebragt is, door de

zintuigen, die niet tot den eetluft betreklyk zyn; gelyk het oog en het oor. Het
dier het welk voor de eerfle reize ziet of hoort, ontvangt inderdaad eene fchud-

ding door het licht of door het geluid , maar die fchudding zal in ’t eerll niet dan

eene onzekere beweeging vóórtbrengen, omdat het indrukzel van het licht, of van

het geluid
,

geenzins overeenkomft heeft met den trek of den eetlufl: ; het is niet

dan door herhaalde werkingen , en nadat het dier by de indrukzels van het zin-

tuig des gezigts of van het gehoor, die van den reuk, van den fmank, of van

het gevoel, gevoegd zal hebben
,
dat de beweeging bepaald zal worden, en dat

het zelve een voorwerp ziende, of een geluid hoorende, zal naderen, of agter uit

lonpen om dat geen, het welk deze indrukzels door de ondervinding, ma zyne

luftcn betreklyk geworden, voortbrengt, te bereiken of te vermyden.

Om ons boter te doen verdaan , zo laat ons een onderweezen dier befchouwen

een hond, by voorbeeld, die, fcliooa dooi eenen geweldigen eetuifl; gedronr^en,-

1^. Dsd. C
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dat geen, het welk denzelven zoude kunnen voldoen, niet fchynt te durven aanraa*^

ken, en daar inderdaad ook niet aanraakt, maar, uarzelfder tyd, veele beweegin-
gen doet om het van de hand zyns raeeliers te verkrygen. Schynt dit dier gee.ie

denkbeelden famen te voegen? ichynt het niet te verlangen en te vreezen, met
één woord, Ichynt het niet op dezelfde wyze te redeneeren als een metjich, die,

zig van eeas anders goed willende ineelter maaken, en daar toe zelfs in de ftetkile

bekooring zynde, des niettemir! van deze daad, door de vreeze voor ftraf, wordt
tc rug gehouden ? Zie daar de gewoon- uitlegging van het gedrag des diets. Ge-
lyk de zaak op deze wyze in ons omgaat, zo is het natuurlyk zig te verbeelden,
en zo verbeeldt men zig inderdaad, dat zy eveneens in het dier omgaat; de over-
eenkomft , zegt men , is wél gegrond , naardien de geleeding en het maakzel der

zintuigen, zo wel uitwendig als inwendig, in het dier en in den menich gelyk zyn ;

behoorde men egterniet te" zien, dat ’ér, om deze overeenkomft inderdaad wél
gegrond te maaken, iets meer vereifcht wierdc? dat betten rainften noodig ware,
dat niets derzelver valsheid toonen koude? behoorde men niet te zien, dat men in.

deze verklaring noodwendig onderfldt, dat de dieren zekerlyk alles moeten kun-
nen doen, en in zomraige gelegenheden werkelyk doen, wat wy zelve doen?
het tegendeel iiu is duidelyk bevveezen; zy vinden niets uit, zy voimaalcen niets,,

zy maaken, bygevolg, nergens opmerkingen over, zy verrigten fteeds dezelfde

dingen, en altoos op dezelfde wyze: wy kunnen dan van- de kragt dezer over-
eenkomfl: veel affteeken, wy mogen zelfs aan liaare wezendlykheid twyftélen, en
wy moeten zoeken, of het niet door een ander beginzel is, van het onze ver-
fcinllende, dat zy geleid worden, en of hunne zintuigen niet genoeg zyn om.
hunne werkingen voort te brengen , zonder dat men hun daarom eene kennis van
opmerking behoeve toe te ftaan.

Alles
,
wat tot hunnen lufl: betreklyk is, fchudt hun inwendig zintuig zeer lee-

vendig, en de hond zoude zig op het oogenblik op het voorwerp van dien lufl, of

dien trek , werpen , zo datzelfde inwendig zintuig de vorige indrukzels van
fmart, daar deze daad medé vergezeld is gegaan, nietbehieldt; de uitwendige in-

drukzels hebben het dier gewyzigd, hebben het tot een onderfcheiden wezen gemaakt
van hetgeen het te vooren was; die prooy, die men hem vertoont, wordt niet

enkclyk aan een hond, maar aan een geklopten hond, aangebooden; ea gelyk hy.

telkenmaate, als hy zig aan die beweeging van trek overgaif, geklopt is geworden,
zo vernieuwen de fchuddingen van finart zig ter zelfder tyd als die van den trek

zig doen voelen, omdat die twee fchuddingen altoos te famen voorgevallen zyn.
Gelyk dan het dier door twee firydige fchuddingen, die malkanderen verdefTen

"

aangedreeven wiérdt, zo blyft het in evenwigt tuflehen die twee gelyke krakten

en dewyl de bepaalende oorzaak van zyue beweeging door eene andere wordt op-
gewoogen, zo zal het zig niet beweegen om het voorwerp van zyn trek te be-
reiken. Maar nademaal de fghnddingen van trek en afkeer, of zo men wil, van
vermaak cn finart

, lleeds in eene ftrydigheid, die beider uitwerkzels vernietigt,,

blyven bellaap, zo wordt kr terzelfder tyd, in de harfenen van het dier, eene
derde fchudding verwekt

,
die de twee eerlle dikvvils vergezeid heeft ; dit is de

fchudding, veroorzaakt door de hand zyns raeefters, van welke het dat flnk,’t
welk het voorwerp van zyfien hill is, dikwils ontvangen heeft; en gelyk die derde
fchutlding door niets tegenflrydigs wordt opgewoogèn, wordt zy de bepaalende
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oorzaak der beweeging. De hond zal dan, bepaald worden om zig naar zyn mees-

ter te wenden , en zig veele beweeging geeven , tot dat zyn trek volkomen vol'

^Me?kan alle de werkingen der'diercn, hoe ingewikkeld of faamgefteld zy fchy*

nen mogen, op dezelfde wyze verklaaren, zonder dat het noodig zy hun of ge-

dagte of opmerking toe te liaan. Hun inwendig zintuig is genoeg ora alle hunne

beweegingen voort te brengen. Daar blyft maar ééne zaait over, die nader opgehelderd

moet worden, te weeten de natuur hunner gewaarwordingen, die, volgens het

geen wy ftraks vaftgefteld hebben
,
zeer verlchillendc van de onze moeten zyn.

„ Hebben dan de dieren ,
zal men ons vraagen

,
geheel geene kennis? beneemt gy huti

„ de bewuftheid van hun beftaan, het gevoel? en, terwyl gy alle hunne verrig-

„ tingen werktuigelyk wilt verklaaren, bepaalt gy hen daar door dan ook niet

„ om enkele werktuigen , om gevoeUooze , fchoon beweegende, beelden te zyn .

Byaldicn ik my wél verklaard heb, rnoet men reeds gezien hebben, dat, wel

verre van den dieren alles te beneemen , ik hun alles toeftaa , met uitzondering al-

leen yandegedagte en van de opmerking: zy hebben het gevoel, zy hebben het

zelfe in een lioogeren trap, dan wy j zy hebben ook de bewullhcid van hun tegen-

woordig beftaan, maar zy hebben die liiet van bun voorleden beftaan ; zy hebben

gewaarwordingen , maar het mangelt hun aan het vermogen om dezelve te verge-

lyken, dat is te zeggen, bet vermogen, ’t welk de denkbeelden voortbrengt;

want de denkbeelden zyn niet dan gewaarwordingen met elkanderen vergeleeken,

of, om heter te zeggen ,
famenvoegingen van gewaarwordingen.

Laat ons elk dezer voorwerpen in het byzonder befchouwen. De dieren hebben

gevoel, zy hebben dat zelfs fyner dan wy herhebben: ik acht dit reeds beweezen

duor het geen gezegd is wegens de voortreffelykheid van die zintuigen, die tot

den trek behooren ,
door den natuurlyken en onvervvinlyken afkeer ,

welken zy

van zekere dingen, en de ftandvaftige en bepaalde begeerte, welke zy naar an-

dere voorwerpen, hebben ; door dat vermogen ,
’t welk zy verre boven ons bezit-

ten, van namelyk terftond, en zonder eenige onzekerheid, alles te onderfcheiden,

wat hun dieuftig of nadeelig is. De dieren hebben dan, even als wy, fraarten ver-

maak, zy kennen het goed en het kwaad niet, maar zy voelen het; het geen hen

aangenaam aandoet, fsgoed, hetgeen hen onaangenaam aandoet, is kwaad; het

een en ander zyn dan llegcs betrekkingen, diejnet hunne natuur overeenkomen,

die met humi'* geleeding llrooken, of daar mede ftryden. Hetvermaak, ’t welk de

kitteling ons geeft, de imarr, welke ons eene wond veroorzaakt, zyn Iniarten en

vermaaken, die wy merde dieren gemeen hebben, naardien zy volftrektelyk af-

hangen van eene uitwendige ftoffelyke oorzaak, dat is te zeggen , van eene meerot

min fterke werking der zenuwen, die de werktuigen des geyoels zyn. Alles, wac

zagtelyk op dezelve werkt, alles wat hen teder beweegt, is. eene oorzaalt van

vermaak; alles wat hen geweldig fchudt, alles wat hen fterk roert, is cene oorZ':k

van ftnait Alle gewaarwordingen zyn dan bronnen van vermaak, voor zo verre :-y

za<ft, gemaatigd, en natuurlyk zyn ;
maar zodra zy al te fterk worden, breng n

zy*^fmart voort, dewelke in het natuurkundige , in de lighaams-aandoeningen, eer

het uiterfte dan het tegenftrydige van het vermaak zyn.
^

Een al te fchitterend licht, inderdaad, een al tc gloeiend vuur, een al te zwaar

geluid, een al te fterke reuk, een fma'-k(]oos geregt of grove fpys, eene harde

C s
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vryying , kwetfen ons, ofdoen ons opeene onnmgenaame wyze aan ; terwyl eene mia
fchiuerende kleur, eene gemaatigde warmte, een zoel geluid, een liefelvke reuk
een’ lekkere fmaak, eenezagreaanraaking, ons tlreelen en ons dikwilsop.’eeneaano-e-
naame wj^ze aandoen. Alle ligtelchudding, alle zagte beweeging' der zintuigen %
dan een vermaak, en alle iterke fchudding, alle geweldige bevveeging

, ?s eene
fmart; en gelyk de oorzaaken, die geweldige beweegingen en fduiddiugen maaken
kannen, zeldzaamer in de Natuur zyn dan die, welke zagte beweegingen en o-e-

maatigde uitwerkzelen voortbrengen; gelyk daarenboven de dieren, door de oelFe-
ning hunner zintuigen, in korten tyd tle hehiykheden vcckrygon om niet lle"-ts de
beledigende voorwerpen te vermyden, cn zigaf te zonderen van ’t geen hun na-
deeligis, maar zelfs om de voorwerpen te onderfcheiden , die hun diendio- zyn
en tot dezelve te naderen, zois’crgeen tvvyffel aan te Ihan, of zy hebben ni^er
aangenaame dan onaangenaame gewaarwordingen, en de ibmnie, van vermaak weegt
die der fmart over. ... ^

Zo het vermaak in het dier niets anders is dan het geen de zintuigen ftreelt en
zodat, hetwelk de zintuigen ftreelt, in het Natiuirkundigc, in her lighaamlyke

,

niets anders is, dan dat, het welk met de Natuur overeenkomt, kan men nietlano’
twyffelen , of yder voelend wezen ia het algemeen meer vermaak dan fmart hebbe'^-

want al wat met zyne Natuur overeenkomt, alles wat tot zyne behoudenis kati
toebrengen, alles wat zyn beftaan ophoudt, is vermaak; alles, integendeel wat
tot zyne verdelging ftrekt, alles wat zyne geleding, zyne organifatier kan ontfteL-
len, wat zyn natuurlykenftaat verandert, is fmart. Het is dan niet dan door het
vermaak dat een voelend wezen kan aanhouden te beftaan, en zo de fom der ftree-
lende gewaarwordingen , dat is te zeggen der uitwerkzelen, met zyne Natuur over-
eenkoraende, die der fmartelyke aandoeningen, of der uitwerkzelen, die met het
vermaak ftryden ,

niet. overtrof
,
zou hetzelve, van vermaak beroofd, eerft kwynen

by gebrek van genoegen, en vervolgens, met ftuarc belaaden, zoude het fiieeven
door overmaat van verdriet.

In den meiftêh maaken de lighaams-vermaaken en fmarten flegts het minftc ge-
deelte zyner kwellingen ra vermaaken; zyne verbeelding, die geduurio- werkt
doet alles tot, ja doet niets dan tot zyn ongeluk; want zy vertoont aan zyne
ziel niets dan ydele harfenièhimmen, of over^oote beelden, cn dwingt haar om
’erzig mede bezig te houden. De ziel, door deze begodielingen meer geroerd dan
zy door de wezendlyke voorwerpen zyn kan, verheft haar vermogen van te’oor-
deelen, en zelfs haare heerfchappy, en vergelykt niets dan harfenlchimmen zy
wil, zy begeert, niet meer regtftreeks voor haar zelve, zy begeert voor de’ver-
beclding, en zy begeert dikwils het onmogelyke; haare wil, welken zy niet lan-
ger zelve bepaalt, wordt haar dan tot een laft, haare te verre uitgeftrekte verlangens
zyn kwellingen , en haare ydele hoop is, op zyn beft, een valfch vermaak, ’c vvelk
verdwynt en wegvliegt, zodra de ftilte volgt, en de ziel, haare plaats herneemen-
de, daar over bedaardelyk oordeelt.

Wy bereiden ons zelven derhalven kwellingen, zo dikwils wy vermaaken zoeken*
wy worden ongelukldg, zodra wy verlangen gelukkiger te zyn. Het geluk is in ons
zelven , het is ons gegeeven : het ongeluk is "buiten ons, en wy gaan liet zoeken
Waarom zyn wy niet overtuigd , dat het vreedzaam genot onzer ziel öns cenig eii
waar goed is, ’t welk wy niet kunnen vermeerderen zonder gevaar te loopen van
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het te verliezen ; dat hoe minder wy verlangen , hoe meer wy bezitten ;
eu einde-

lyk, dat alles, wat wy willen boven het geen de Natuur ons kan geeven ,
kwelling

is, dewyl niets vermaak is, dan ’t geen zy ons aanbiedc.

De Natuur nu heeft ons verniaaken zonder getal gegeeven, en biedt ons dezel-

ve alle oogcnbiikken aan; zy heeft in onze behoeften voorzien, zy heeft ons te-

gen de frnart gewapend : daar is in de lighaams-aandoeningen oneindig meer goed

dan kwaad; het is dan de wezendlykheid niet ,
het zyn de harfenfehimmen , wel-

ken men moet vreczen; het zyn noch de eigenlyke pyn, noch de ziekten,

noch de dood , maar het zyn de llerke beweegingen en fchokken der ziele
,
het

zyn de driften, het is de vervecling eindclyk, die te dugcen zyn.

De dieren hebben maar één middel om vermaak te hebben , namelyk hun in-

wendig gevoel te oeffenen om hunnen trek te voldoen. Wy hebben dat zelfde

vermogen , en wy hebben daarenboven een ander middel van vermaak , dat van

onzen geeft te oeffenen, wiens trek is te weccen. Die bron van vermaak zou de
overvloediglte eu zuiverde zyn, zo onze driften, zig tegen dcszelfs loop aankan-
tende, dat vermaak niet ftoorden; maar deze wenden de ziel van alle befchonvving
af; zodra zy de overhand neemen, zwygt de rede, of zy verheft ten minftèn niet

meer dan eene zwakke, en dikwils ontydige,ll:em; de wanCnaak der waarheid volg:,,

het vermaak der begocheling vermeerderr, de dvvaaling verfterkt zig, lleept ons

voort, en leidt ons tot het ongeluk; want wat grooter ongeluk is ’er, dan niets

te zien zo als het is, niets te beoordeelen dan met betrekking tot zyne drift,

niets te doen dan op haar bevel
, en bygevolg aan anderen onbillyk of belagchelyk

voor. te komen, en genoodzaakt te zyn zig zelven te verachten, zodra men zig gaat

onderzoeken.

In dezen ftaat van begocheling en duifterniflen zouden wy de natuur van onzQ
ziel zelve wel veranderen willen ; zy is ons niet gegeeven dan om te kennen , en
wy zouden haar wel enkel gebruiken willen om te voelen; zo wy haar licht ge-
heel verdooven konden, zouden wy. ons over dat verlies niet beklaagen ; wy zyn
zelfs geneigd om het lot der krankzinnigen tebenyden;, gelyk het niet dan by tus-

fchenpoozen is, dat wy redelykzyn, en gelyk deze tuüchcnpoozen Van rede ons
tot lalt zyn, en in heimelyke verwytingen doorgebragt worden, zouden wy de-

zelve wel willen weeren; dus altoos van begochelingen tot ’begochelingen voort,-

gaande, zoeken wy uit eigen beweeging ons zelven uit het oog te verhezen, om
welhaaft zoverre te komen, datwy ons zelven niet meer kennen, en te eindigen»
met ons zelven te vergeeten.

Eene hartstogt zonder tufichenpooziugen is krankzinnigheid , en de ftaat van
krankzinnigheid is voor de ziel een ftaat des doods. Geweldige driften met tos-

fchenpoozingen zyn aanvallen van dwaasheid, ziekten der ziele, des te gevaarly-
ker naarmaate zv langer en menigvuldiger zyn. De wysheid is niet dan de fora
der tuUchenpoozen van gezondheid, welke deze aanvallen ons laaten, die fora is

niet die van ons geluk ; want wy weeten dan dat onze ziel ziek geweell is wy
'befchtildigen onze driften, wy veroordeelen onze bewyzen; de dwaasheid is het
beginzel van het ongeluk, en het is de wysheid die ‘hei zelve ontwikkeld. De
meeften hunner, die zig ongelukkig noemen, zyn driftige menfehen, dat*is te

zeggen dwaazen, die nog eenige tuffehenpoozen van rede zyn overgebleeven,
geduurende welke zy hunne dwaasheid kennen

,
en bygevolg hun ongeluk voe’

c a

/



fla D E N A T U ü R L Y K E HISTORIE,
len j

en gelyk ’er in de verhevener flaacen meer valfche begeerten, meer ydele ds*

fchen , meer ongeregelde driften
,
zyn , met één woord

,
gelyk ’er in die ftaa-

ten meer misbruik van de ziel plaats heeft, dan in de laagere tlaatcn, zo zyn de
grooten buiten tvvylFel de minfl: gelukkigen van alle menfehen.

Maar laat ons de'oogen van deze droevige voorwerpen, en van die vernederende
waarheden

, afwenden , laat ons den wyzen menfeh , die alleen onzer aandagt waar-

dig is, befchouwen : meeder van zig zelven, is hyhet ook van de uitkomiten;inet
zyn liaat vergenoegd

, wil hy niet zyn dan gelyk hy altoos geweeft is
,

niet lee-

ven dan gelyk hy altoos geleefd heeft; aan zig zelven genoeg zynde, en zyne be-

hoeften ligtélyk kunnende voldoen , heeft hy ilegis weinigen onderftand van ande-

ren noodig , hy kan hun niet tot lafl: zyn
;
gefladig bezig om de vermogens van

zynen geelt te oeffenen
,
volmaakt hy zyn verlland , verkryge hy nieuwe kundighe-

den, en bezorgt hy zig zelven, alle oogenblikken, genoegen zonder wroegingen,

zonder walging; hy geniet het Heelal me: zig zelven te genieten.

Zulk een menfeh is ongetwyffcld het gelukkigft wezen in de,Natuur, hy voegt by
de vermaaken deslighaams, welken hy met de dieren gemeen heeft, de geneug-

ten van den geeft, die tot hern alleen behooren : hy heeft twee middelen om ge-

lukkig te zvn, die malkander wederzydlch helpenen verfterkenj en zo hy, door
ongelteldhêid , of door eemg ander IOCval, ünarten moet lyden, lydr hy minder
daii een ander; de kragc zyner ziele houdt hem Ihande, de rede verfrooft hem;
hy heeft zelfs dien trobft, die voldoening, in ’t Jyden, dat hy zig fterk genoeg
«vóelt om te lyden.

De gezondheid van den menfeh is wankelbaarer en minder beftendig dan die van
eenigdier; hy is meermaalen en voor iangeren tyd ziek; hy derft op allen ou-
derdom, terwyl de dieren den tyd hunnes leevens met een gclyken en beftendigen

flap fchynen door te loopen. Dit fchynt my toe van twee oorzaaken voort te ko-

men, die, fchoon zeer verfchillende , beiden tot het zelfde uitwerkzel moeten toe-

brengen; de eerde is de beweeging onzer ziel, die door de wanorde van ons

inwendig doflfeiyk zintuig veroorzaakt wordt; de driften en de onheilen , welken zy
inedefleepen , hebben invloed op de gezondlieid en brengen de beginzels, die ons
bezielen, in verwarring; zomen de menfehen waarnam , zoude men zien , datzy
meed allen een vreesagrig of twiflend en otirudig leeven leiden ,

en dat de meeden
van hartzeer derven. De tweede oorzaak is de onvolmaaktheid van de zulken on-

der onze zintuigen, die tot den trek behooren. De dieren voelen vry wat beter

dan wy, wat met hunne natuur overeenkome; zy vergiffen zig niet in de keuze

van luin voedzel, zy gaan zig niet te buiten in hunne vermaaken ; door het enkel

gevoel hunner tegenwoordige behoeften geleid, voldoen zy zig, zonder datzypoo-
gen om nieuwe tc doen geboren worden. Wy daarentegen, niettegenftaande wy
alles, wat wy begecren, tot buitenfpoorigheid toe bcge'eren, niettegenftaande die

foort van woede
,
waar mede wyons zelven zoeken te verdelgen, terwyl wy de

Natuur zoeken te verkragten
,
weeten niet al te wel wat ons voege , wat mat on-

ze natuur overeenkome, vvat ons fchadelyk moge wezen; wy onderfcheiden de
uitwerkzels van zulk of zulk een voedzel niet nauwkeurig, wy verwerpen deeen-
v’oudige fpyzen , en wy verkiezen faamgeftelde geregten "in derzelver ftede, om-
dat wy onzen fmaak bedorven hebben ,

en dat wy van een zintuig van vermaak
ten werkmig van ‘ werdaadigheid gemaakt hebben , het welk zig niet dan door

pr.kkcling l:at voldcen.

V
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Het is derhalven niet te verwonderen dat wy meer dan de dieren aan zwakbe*

den onderworpen zyn, naardien wy zo goed niet als zy voelen , wat ons goed of

kwaad zy , welk gevoel te hebben of te miflen de. behoudenis of verdelging van

ons wezen kan helpen voortbrengeti j onze ondervinding is, ten dezen opzigte, min-

der zeker dan hun inwendig gevoel i
wymaaken daarenboven oneindig meer misbruik»;

dan zy, van die zelfde zintuigen van den trek, die zy beter en volmaakter hebben

dan wy, naardien die zintuigen voor hun niet zyn dan middelen van behoudenis en

gezondheid, voor ons oorzaaken van verdelging en ziekten worden. De onmaatig-

heid alleen doet meer menfchen derven of kwynen, dan alle de andere geelfels det
menfchelyke Natuur met elkanderen vereenigd.

Alle deze aanmerkingen leiden ons om te denken, dat de dieren een vader,,

veiliger, enfyner, gevoel hebben , danwy; want alfchoon men my moge willen

tegenwerpen
, dat ’er dieren zyn , welken meiv ligtelyk kan vergeeven ,

dat ande-

re dieren zig zelven vergeeven , en dat zy bygevolg niet beter dun wy weeten te

onderfclieiden wat ftrydig is met hunne natuur, zoude ik toch antwoorden
, datzy

het vergift niet neemen dan met het lokaas , daar het mede omzwagceld , of met-
het voedzel, daar het mede omringd is; dat het daarenboven dan alleen is, als zy
geene keus hebben, als de honger hen dringt, en de behoefte noodzaaklykheid;

wordt, dat zy inderdaad alles neemen, wat zy vinden, of wat hun aangeboden
wordt; cn nog gebeurt het, dat de raeellen zig liever van uitputting laaten vertee-

ren
,
en door honger fueuvelen , dan dat zy Ipyzen zouden gebruiken

, die hun-
tegenüaan.

De dieren hebben dan het inwendig gevoel in een hoogeren trap dan wy het
hebben; ik zoude dit nog kunnen bewyzen door het gebruik, ’t welk zy van dit

verwonderlyk zintuig maaken , ’t welk alleen alle andere zintuigen zoude kunnen^
vervullen. De meefte dieren hebben zulk een volmaakten reuk, dat zy. verder rie-

ken dan zy zien ; niet allen, rieken zy de tegenwoordige en werkelyk bellaande
lighaamen van zeer verre , maar zy bemerken derzeiver uitvloeizels en voetlpooren
langen tyd, nadat zy voorby, en tervvyl zy afweezig, zyn. Zulk een zintuig is een
algemeen werktuig van gevoel of gewaarwording; liet is een oog,, dat de voorwer-
pen niet llegts ziet daar zy zyn , maar zelfs overal daar zy geweetl zyn ; het is eeiii

werktuig van fnaak, waardoor het dier proeft niet alleen het geen het kan aanraa-

ken en bereiken, maar ''el fs het g.:en verre a( is , en daar het niet by kan*; het is

dat zintuig, waardoor het dier het vroegfl, het raeeil:, en het zekerft, onderrigc
wordt; waardoor het werkt, zigbepaalr; waardoor het herkent wat gevoegdyk of
ftrydig is me', zyne natuur, waardoor het eindelyk bemerkt, voelt,, en verkieft,,

wat zynen trek kan voldoen.
De dieren lisbbcn derhalven de zintuigen, tot den trek behoorende, volmaakter

dan wy deze’ve hebben
, en zy hebben bygevolg het inwendig gevoel fyner en in.

eenen hoegeren trap dan wy het hebben; zy hebben ook de bewuilheid van hun
tegenwoordig beftaan, maar zy hebben niet die van bun voorleden beftaan. Dit
Uveede voorftel verdient, zo wel als het eerft, in aariinerking genomen te worden;,
ik zal dc waarheid daar van tragten te bewyzen.

De hewuftheid van beftaan, dat inwendig gevoel, ’t welk het Ik uitmaakt, is-

by ons te firamen gefield uit de de gewaarwording van ons wezendlyk aanzyn, en
uit de herinnering van ons voorleden bcilaan. Die herinnering is zulk eene tegciir-



34 'DE N A T U U R L Y K E HISTORIE,
woordige gewaarwording als de eerde, zy houdt ons zomtyds zelfs fterker bezig,
en doet ons kragtiger aan dan de tegenwoordige gewaarwordingen; en gelyk deze
twee foorten vun gewaarwordingen vei ^billende zyn, en onze ziel het vermogen
heeft 0!ii dezelve te vergelyken en ’er denkbeelden van te vormen , zo is de be*
wuftheid van ons beftaan des tezekerer en te uitgeflrekter, naarniaate wy ons de
gebeurde dingen in grootcren getale, cn meermaalen , vertegenwoordigen, en wy
dezelve door onze opmerkingen meer vergelyken, en met malkandeicn', zo wel als

met de tegenwoordige dingen, verbinden. Elk bewaart in zig zelveneen zeker ge-
wl gewaarwordingen, tot het verfchillend beltaan, of de verlchillende ftaaten, waar
in hy zig bevonden heeft, betreklyk; dit getal van gewaarwordingen is eene op*
volging geworden

,
en heeft eene volgreeks van denkbeelden geformeerd door de

vergelyking, welke onze ziel van deze gewaarwordingen onder malkanderen ge-

maakt heeft. Het is in deze vergelyking van denkbeelden , dat het denkbeeld van
tyd beftaat, en zelfs zyn alle onze andere denkbeelden, gelyk ik reeds gezegd
heb , niet dan vergeleeken gewaarwordingen. Maar die agtervolging onzer denk-
beelden, die keten onzer beltaaniykheden, vertoont zig dikwils aan ons in eene

zeer verfchillende orde van die, waar ia wy onze gewaarwordingen gehad hebben;
het is de orde onzer denkbeelden ,

dat is te zoggen , van de vergelykingen , welke
onze ziel van onze gew.iarvvordingen gemaakt heeft , en gantfchcly.k niet de orde
dier gewaarwordingen ; cn het is hier in voornaamlyk, dat het verlehil van karak-
ters cn van gecflen befïaat; want van twee raenfehen., welken wyonderftellen zul-
len eveneens georganifeerd te zyn, en die by malkander en op dezelfde wyze zyn
opgevoed ,

zal de een zeer verfchillend kunnen denken van den anderen , fchoon
zy beiden hunne gewaarwordingen in dezelfde orde zullen gekreegen hebben ; maar
gelyk de oorfpronkelyke geftcldheid hunner zielen verfchillende is, cn elk dezer
zielen die gelyke gewaarwordingen vergeleoken en verbonden heeft op eene wy-
ze, die haar in ’t byzonder eigen is, zo moet het algemeen voortbrengzel dezer

vergelykingen, dat is tc zeggen, de denkbeelden, de geeft, eii het verkreegen

karakter, ook zeer verlchillende zyn.

Daar zyn zommige menfehen , welker werkzaamheid van ziel zo groot is , dat

zy nooit twee gewaarwordingen ontvangen zonder dezelve tc vergelyken, en zon-
der daar , bygevolg, een denkbeeld van te forraeeren ; deze zyn de geeftigften, en kun-
nen, naardeomftandigheden, de eerfte menfehen in allcrhaiulefoorten worden. Daar
zyn anderen in genoegzaamen getale , welker min werkzaame ziel alle gewaarwordin-

gen, die niet een zekeren trap van flcrkte hebben, laaten voor by flippen, en die niet

dan de zulke vergelyken , waardoor zy fterk gefchud worden; deze hebben min .Ier

geeft dan de eerften , en wel evenredig minder, naannaate hunne ziel haare gewaarwor-
dingen minder dikwils vergelykt, en ’er denkbeelden van formeert. Daarzyn einde-

Ivk anderen , en dit maakt de grootfte menigte uit, die zo weinigleeven in de ziel heb-
ben

, en zo log en vadzig zyn om te dcnicen
, dat zy niets vergelyken of verbinden, ten

minflen nooit in de eerfte aandoening ; zy hebben niet alleen ft .rke aandoeningen noo-

dig, maar dezelve moeten ook duizend cn duizendmial herhaald worden, voor-

dat hunne ziel dezelve wil vergelyken , en ’er een denkbeeld van imaken; die lie-

den zyn meer of min dom, en fchynen van de dieren niet te verfchillen, dan in het

klein getal denkbeelden, welken li'unne ziel zo veela moeite Iteeft re formecren.

Devvyl dan de bewuliheid van ons beftaan is te fiamgefteld , niet flegts uit onze
te-
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tegenwoordige gewaarwordingen, maar zelfs uit de agtervolging van denkbeel-
den , welken de vergelyking onzer gewaarwordingen en onze voorledene be-
Itaanlykheden heeft doen geboren worden , zo is het blykbaar, dat, hoe meer
denkbeelden men hebhe, hoe zekerer men is van zyn beftaan; hoe meer geeft men
nebbe 9 liO{? meer men oeftaa^ cn cindclyk dat hcc doorhit vcrrnoffcn v^n op tc nier*
kerij waar mede onze ziel is begaafd, en hier door alleen, is, dac wy zeker zvn
van ons voorleden beftaan

, en dat vvy ons toekomend beftaan voorzien; naardienha denkbeeld van het toekomende niet anders is dan de omgekeerde vergelyking van
hettpmvoordigemet het voorledene, omdat in dit oogpunt, waar in de leeft
het thans befchouwt, het tegenwoordige voorleden, en het toekomende teo-en-
WGoraig is.

®

Gelyk nu dit vermogen van op te merken aan de dieren geweigerd is , volgensa geen wy daarvan in het II. Deel van dit Werk, in de belchouwing van der men-
Icncn natuur, gezegd hebben , zo is het zeker, dat zy geene denkbeelden kunnen
lormeeren, en dat hunne bewuftheid van beftaan dcrhalveii minder zeker, en min-

bewulHieid van beftaan is enkelvoudig, zy hangt eemglyk af van de gewirworuS
gen, die hen werkelyk aanduen, en beftaat in het inwendig gevoel , ’t welk deze
gewaarwordingen voortbrengen.
Zouden wy niet kunnen begrypen wat deze fcewuftheidvan beftaan in de die-

achtgeeven op den ftaat, waar in wy ons bevinden, terwyl wyons Ikd met eemg voorwerp bezig houden , of geweldig aangedaan worden,^ door

Sn T opmerking op ons zelven te maaken?Men drukt het denkbee.d van dien ftaauiit met te zeggen, dat men buiten zig zei-

V,

on men is inderdaad binten zig zelven, zo dikwils men niet bezig wordtgehouden dan door tegenwoordige aandoeningen, en men is des te meer buiten
ƒg plven

, naarmaate die aandoeningen leevendiger en vaardiger zyn, en min-
der tyd aan de ziel oyerlaatcn om dezelve te befthouwen. In dezen ftaat voelen vvy
ons zelven, wy voelen zelfs het vermaak en de fmart in alle derzelver op- of neer-
gaande trappen ; wy hebben dan het gevoel, de bewullheid van ons beftaan, zon-
der dat onze ziel daar deel in fchyne te hebben. Die ftaat nu , waar in wy ons zel-
yen met dan voor oogenblikken bevind n, is de gewoone ftaat der dieren, van
üenKbeelden ontbloot en van gewaarwordingen voorzien, zy weeten niet datzvbe-
itaiin

, maar zy voelen het.
^

t welk ik hier tiiflchen de gewaarwordingen en de denkbeel-

SinJn toonen,dat de dieren gewaarwor-
beelden hebben, zo laat ons hunne vermogens en dc onze

1 !.
i °'’™^^bdchDiiwen, en laat ons hunne verrigtingeu met de onze ver^e-

lyken. ioy hebben, even als wy, zintuigen en bygevolg'zy onna igen de indririr-
zels der uitwendige voorwerpen

; zy hebben, even’ als wy, een inwendi-r zint-nio-
eenorgrzwt'f», of werktuig, ’c welk de fchadiiwingen

, door deze iudrukzelèn af
maakt, behoudt; en zy hebben bygevolg, gewaarwordingen, die g'elvk
zig vernieuwen kunnen, en meer of min fterk. meer of min duurzMm zvn - nn
dertuflehen hebben zy noch geeft, noch verftand, noch geheugen zo Jls wv da
hebben , omdat zy het vermogen niet hebben van hunne gewaarwordingen te^ver-
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gelyken , en omdat de gemelde drie hoedanigheden onzer ziele van dit vermogen
afhangen.

5, De dieren zouden geen geheugen hebben? zegt men^ blykthet tegendeel niet

,, duidelyk? herkennen zy, na eene lange afwezigheid, niet de perfoonen, met
,, welken zy geleefd, de plaarfen, dewelke zy bewoond, hebben, de wegen
„ welken zy doorgeloopen zyn? Herinneren zy zig niet de kaflydingen, die zy
5, ondergaan hebben, de liefkoozingen

,
welken men hun gedaan heeft? Be-

5, wyft dit alles niet , dat men, hun het verhand en den geeft weigerende
, hun ten

„ minften het geheugen, en wel een werkzaam en uitgeftrekt geheugen, en ’t

,, welk milichien getrouwer is dan het onze, moet toeftaan” ? Hoe gevvigtig deze
tegenwerpingen Ichynen mogen , en hoe ingeworteld het vooroordeel zy , ’t welk
uit dezelve geboren is, geloof ik egter dat de fchyn ons hier, gelyk meermaalen
bedriegt, en ik meen te kunnen bevvyzen, dat de dieren geene kennis van heV;
voorledene, geen denkbeeld van den tyd, en bygevolg geen 'geheugen, hebben.
By ons vloeit het geheugen voort uit het vermogen van op te merken, want*de

herinnering, welke wy van voorledene zaaken hebben, onderftelt niet fleges de
duuring der Ichuddingen van ons inwendig ftoffelyk zintuig, dat is te zeggen, de
vernieuwing van onze vroegere gewaarwordingen, maar ook de vergeiykingen
welke onze ziel van deze gewaarwordingen gemaakt, dat is te zeggen, de denk-
beelden, die zy daar van geformeerd

, heeft. Zo het geheugen niet behondt dan in
de vernieuwing der voorgaande gewaarwordingen, zouden die gewaarwordingen
zig aan ons inwendig zintuig vertoonen, zonder daar een bepaald indrukzel ia
te laaten; zy zouden zig zonder eenige orde, zonder verband, vertoonen , ten
naaften by gelyk zy zig vertoonen in de dronkenfehap, of in zommige droo-
raen, waarin alles verward, door malkanderengehafpeld, en zo weinig gereireld
of verbonden, is, dat wy ’èr de geheugenis niet van bewaaren kunnen, want
\vy herinneren ons.geene zaaken dan zulke, die betrekkingen hebben tot andere,
die voorafgegaan of gevolgd zyn; en ydere gewaarwording, die op zig zelve al-
leen ftondt, die geen verband hadt met andere gewaarwordingen, zonde, hoe
flerk zy wezen- mogte, geen voetfpoor in onzen geeft overlaaten; nu het is on-
ze ziel, die deze betrekkingen tnfichen de dingen ftelt, door de vergelyking
welke zy van de eene met de andere maakt; zy is her, die het verband onz'-r
gewaarwordingen formeert, en die het weefzel onzer beftaanlykhcden door eenen
^tervolgenden draad van denkbeelden verlengt. Het geheugen beftaat derhalven
in eene opvolging van denkbeelden of vergeleeken gewaarwordingen

, en het on»
drrftelt noodzaaklyk het vermogen, dat deze denkbeelden voonbren-rt.

Maar. om geene twylFeling aangaande dit gewigtig ftuk over te laaten zo Iaat
ons zien, welke foort van geheugenis ofherinnering ons onze gewaarwordingen na-
laaten, wanneer zy van geene denkbeelden vergezeld zyn geweeftV Do fnarc cn
bet vermaak zyn zuivere gewaarwordingen, en de llerkfte van alle; wanneer wy
ons egter herinneren willen wat wy in de leevendigfte oogenblikken van vermaak
ot imart gevoeld hebben, kunnen wy het niet dan flaiivvelyk en verwardelyk doen*wy herinneren ons alleenlyk, dat wy geftreeld of gekwetll: zyn geweeft, maar on-
ze hermnering is met ondcrfcheideii , wy kunnen ons noch de foort , noch den
trap, nocJi ^ duurzaamlieid

, dezer gewaarwordingen
, die ons evenwel zo tterk

geichud fcebbe.1, veitegenwoordigen; cn wy zyn des te minder in ftaat.'omons
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dezelve te vertegenwoordigen, als dezelve minder herhaald en zeldzaatner zyn ge-
weeft. Eene pyn by voorbeeld, die vvy maar eens ondervonden hebben, die maat
eemge oogenblikken heeft geduurd, en die verfchillende is van de pynen, welke wy
gewoonlyk lyden, zal noodwendig welhaaft vergeeten zyn, hos leavendig wy de-
zelve gevoeld mogen hebben 5 en fchoon wy ons herinneren, dat wy in die om-
Handigheid cene grootc Cnurt gclccdGii hebben * zo blyfe ons egter niet d^n ccti
zwak geheiigenis van de aandoening zelve over,'terwyl wy eene nette herinnering-
hebben van de omftandigheden

, die deze aandoening vergezelden, en van den tvd
waar in wy dezelve geliad hebben.

» * y'*

Waarom is alles, wat geduutende onze kindsheid is voorgevallen, byna geheel
vergeeten ? en waarom hebben de oude lieden een tegenwoordiger en vaardiger her-
innering vm het geen hun in hunne middelbaare jaaren gebeurd is, dan van hot
geen huri in hunnen ouderdom gebeurt? Kan ’cr ten flerker bewys zyrrdatde ge-
waarwordingen alleen niet genoeg zyn om hetgeheugen voort te brengen ? en dat het
inderdaad niet beftaac dan in de agtervolging van denkbeelden, welke onze ziel uit diegewaanyordingen kan treklccn? want in de kindsheid zyn de gewaarwordingen zoleevetidig, en miflchien leevendiger en vaardiger, als in de midlSrljSv^ Z

^
egter laaten zy weinige of geene voetfpooren agter, omdat het vermogen van cp te
merken, t welk alleen denkbeelden kan formeeren, in dien leeftvd bvna geheel
werkeloos is, en onxlat het, in de oogenblikken, waarin het werkt niet dan de
oppervlakten vergelykt, niet dan kleine dingen Verbindt , en Sf
denkbeelden, m den ryperen leefcyd, waarin de rede ten eenemaal ontwikkeld
IS , om dat het vermogen van op te merken in volle werking is , trekken wv uit oi>
P gewaarwordingen alle de vrugt, welken zy kunnen vóórtbrengen, en wy maa-

S, ,?

verfcheukn agtervolgingen van denkbeelden, en verfcheiden ketens van
gedagten , waarvan elk een duurzaam voetfpoor agterlaat , daar wy zo dikwils

=".on»itwitttarwor*rzoto d!e
zelfde denkbeelden, veucheiden jaaren daar na, in den tyd van onzen ouderdom,
zig met meer kragt vertoonen dan die, welken wy onmidddyk uit de tegenwoórdi-
p gewaarwordingen haaien kunnen, om dat die gewaarwordingen alsdan zwak,waag, verftompt, zyn , en omdat, in die jaaren, dc ziel zelve inden kwynenden
Itaat des hghaams deelt, In de kindsheid is de tegenwoordige tyd alles : in de rvpe
]aaren geniet men eveneeas het voorledene, het tegenwoordige , en het toekoraen-

{T:.n <

” vödt men weinig het tegenwoordige, men wende de 00-

dV
en men leeft niet dan in het voorledene. Hangen nu

van
gcfteldheden met geheellyk af van de fchikking, welke onze ziel

oorHo
waarnecimngen gemaakt heeft, en zyn dezelve niet betreklyk tot hetmeerpr ot minder pmak, waar mede wy in de verfchillende le.ftyden denkbeel-

den formeeren, verktygen,en behouden? Het kind, dat fnapt, en de ervS
die ftift, hebben noch de een, noch de ander, den toon der rede om,i=.r i;J 1

’

beiden aan denkbplden mangelti het kind kan dezelve nog niet tbVneeren en'de
grylaart formeert hen met meer.

* ’

Een krankzinnige , wiens zinnen en lighaams werktuigen ons gezond en wdl (re-
fchikt voorkomen, heeft, even a’s wy, gewaarwordingen van allerhande foow;hy zal die ook in dezelfde orde hebben zo by in eene maatfehappy leeft, en zoDa
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men hem verpligt om te doen, wat andere menfchen doen. Gelvk deze trewaarwordingen hem ondcrtuflchen geene denkbeelden doen gebooren worden" P-elvk ’erge^ overeenkomft tuirdien zyne ziel en zyn ligliaam is,, en byoverVen^ dingenopmerking kan maaken, zo is hy, ingevolge van dat onvermogen, van het |e-
van de kennis van zigzelven, beroofd. Die man verfchik,voorzo verrede uuwendige vermogens betreft, nergens in van het dier ; want fchoon S eentziel heeft, en bygevolg het beginzel van rede in zig bezit, gelykdit bemnzcl eff-

tór werkeloos blyft, en gelyk het niets van de lighaamelyke werktuio-en waarm-e-dc het geene gemeenfehap heeft , ontvangt , zo'kan het geen invlSheSw
daaden van dien menfeh die te dezer°oorzaak, niet^ndersS handeleX
gelyk. een dier, dateeiiiglyk bepaald wordt door zyne gevvaarwordiiwen en door-
bet gevoel van zyn tegen-^oordigbeftaan, en van zyne werkelyke behoeften dS
zyn de krankzinnige menfeh en het dier wezens, welker vermogens en wSinïem
in alle opzigten dezelfde zyn, om dat het laatfte geene ziel heeft, en de eerfte
daar geen gebruik van maaken kan; beiden miflen zy het vermogen van oo te-merken, en beulen hebben zy gevoigelyk noch verftand, noch geeft, noch ge-heugen maar beiden hebben zy gewaarwordingen, gevoel, en beweegino-

*

„ Undertuüchen , zal men fteeds aandringen
, handelen de krankzmnio-| en her

di^ menignmalen, even als ot zy bepaald wierden door de kennis van voor-
„ ledene-zaaken; zy herkennen de perfoonen, metwelken zy omgegaan de Ihl
„ fen, alwaar zy geleefd, hebben, enz. Onderftellen deze werkSrniet
„ wenchg dat zy geheugen moeten hebben? en bewyft dit derlialven Set ïit

;; Stt
geheugen geen enkel gevolg is van het vermogen v^op te,

^ meneenigzins gelet heeft op het geen ik gezegd heb, zal men reeds iremerkr
hebben, dat ik. onderfcheid maak tuflehen twee foorten van geheugen , die^Smn
ne oorzaak oneindig van malkanderen verfchillen, en die egterin hunne uitwerkze
len eenigermaate naar malkanderen gelyken kunnen; de eerïte foorc is het voetfooor
onzer denkbeelden, en de tweede, welke ik gaarne herinnering, in plaats van rre-heugen, noemen zoude, is met dan de vernieuwing onzer gewaarwordino-en ofbever de fchuddmgen, die deze ve veroorzaakt hebben, kt eerll c&Zvloeit im de zid, om zo te fpreeken

, voort, en is, gelyk ik getand
volmaakter hy ons dan het tweede; het laatft integendeel wordt nie? voorl-lbragt dan door de vernieuwing der fdiuddingen van het inwendig ftoifelvk z?n
tU13 . en het IS het eenioO-. dnm-ipn nan hnrril», I

zin-tuig, en het is het eenigft, datmen aan hetdier,'ofaan7eVknmS
voorgaande gewaarwordingen worden vernieiivvd door X tl’

-—

7

— -

kan toeftaan; hunnexv«u j ---o o-”" ‘“5-" vcnucuwu aoor dp r^».
genwoordige aandoeningen ; zyworden opgewekt en verleevendigd met «Hp
orafiandigheden, die dezelve vergezelden

, het voornaam of hooa! beeldroept de oude en bykoomende beelden op, zy voelen, gelyk zy gevoeH hebbei

R veriX
mar zo:ider liet een en ander te ouJerretetden , zonder

, jiec_te verguyken
, en bygevolg zonder het te kennen.

tPr Sfdrppn
^^^^«wèrping, welke men my ongetvvyffeld maaken zal, endieecr.

. ter met dan een gevolg is van de eerfte, maar welke men niet zal miften van nktweede oewys voor het -beftaan van het geheugen in de dieren oo tp o-p^

"

wordt uit hunne drooraen ontleend, ^ ^eeven.
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„ Het is onlodienbaar, zegt men, dat de dieren zig, in 'hunnen flaap ,

din-

,, gen vertegenwoordigen
, daar zy zig ,

waakende, mede bezig gehouden hebbenj
j> de honden baffen dikwils flaapepde

,
en fchoon dat bafFen dof en zwak is , her-

« kent men daar in egter de ftem van de jagt, de toonen van de gramfchap, de
„ klanken van het verlangen, het geluid van het gemor, enz; daar is derhalven
„ geen twySel aan, of zy hebben van de voorleden dingen eene zeer leevendige,
„ zeer werkzaams, geheugenis, geheel verfchillende van die, daar wy llraksvaiï

„ Ipraken , naardien dezelve vernieuwd wordt onafhankelyk van eenige uitwen-
55 dige oorzaak , die daar betreklyk toe zou kunnen zyn”.
Om die zwaarigheid op te helderen

, en daar, op eene voldoencnde wyze, op
te antwoorden, moeten wy de natuur van onze droomen onderzoeken, en'opfpoo^

of dezelve van onze ziel voortkomen, dan of zy alleenlyk van ons inwen-
dig ftofifelyk zintuig afhangen? Zo wy toonen konden, dat zy geheellyk in dit
hatfte huisveften, zou dit niet flegts een antwoord op de tegenwerping zyn, maar*
zelfs een nieuw bewys tegen het verftand en het geheugen der dieren verlirekken
- De krankzinnigen

, welker ziel werkeloos is, 'droomen
, even als andere men-

Khen. Daar zjm derhalven droomen , die onafhankelyk van da ziel worden voorc-
gebragt, dewyl de ziel in de krankzinnigen niets wortbrengt : de dieren, die gee-
ne ziel hebben, kunnen derhalven ook droomen; doch, omwerder te gaan, "niet
flegts worden ’er droomen voortgebragt onafliankelyk van de ziel, maar ik zou
zeer geneigd zyn om te denken , dat alle droomen daar onafhankelyk van zyn. lk>
verzoek alleenlyk, dat elk op zyne droomen wil letten, en dat hy pooge op te
H’ooren, waarom dezelve zo kwalyk gekoppeld zyn, waarom zy zo milTelyk in
hunne deelen liimen hangen, en de uitkomften in dezelve zo grillig, zo onbeftaan-
baar, tevoorfchyn komen? Het fchynt my toe, dat dit voornaamlyk hier door-
veroorzaakt wordt, omdat zy niet dan over gewaarwordingen

, en geheel niet over-
denkbeelden, loopen. liet denkbeeld van den tyd, by voorbeeld, komt daar nooit
in; vertegenwoordigt zig wel de perfbonen , welken men niet gezien heeft,
en zelfs die, welken men weet dat al verfcheiden jaaren dood zyn gevveell, men-
zict dezelve leevende en zo ais zy waren , maar men voegt hen by dingen

, die.
werkelyk beflaan, en by thans loevende en tegenwoordig zynde perfoünert, of
by dingen en perfoonen van een anderen tyd en eene andere plaats. Ik zeg van ee-
ne andere plaats, want het is daarmede eveneens als met den tyd gelegen, hlen
ziet niet waar de dingen of perfoonen waren , men vertoont zig dezelve elders dan
zv geweefl: zyn en konden zyn ; zo de ziel werkte, zou het haar flegrs een oogen-
biik moeite behoeven te koften, om die lofTe en verwarde brokken,. dien mengel-
* gewaarwordingen, in ordt; te fchikken. Maar doorgaands werkt zy niet,

-

zy laat de vertooningen malkanderen in wanorde opvolgen, en ichoon eik voor--
werp zig leevendig vertoont, isderzelver opvolging egter dikwils verward Ch al-
toos harleniciiimmig; en zo her gebeurt dat de z'iel half ontwaake door de bui' en
fpoorige (Irvdigheid der kwalyk voegende beelden , .of flegts door de knn dier
gewaarwordingen zelve, zal zy terftond een flraal van licht m die dnillemillen ver-
fpreiden,zy zal een wezendlyk denkbeeld

, in den boezem der harlênfchimmen zel-
ve, voortbrengen; men zal droomen dat dit nllei^ wel blootelyk een droom zoet
kunnen zyn; ik had moeten zeggen

, men zal denken
; want fchoon deze werking

-

iiegtseen klem teken der ziele zy, is zy egter geeiie gewaarwording, noch ook.
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een droom, het is eene gedagte , eene opmerking, maar die, niet flerk genoeg zyn*
de om de begochding te verdryven, zig daar mede vermengt, daar een gedeelte;
van wordt, en de vertooningen niet belet van malkandercn op te volgen; zodat
men, ontwaakende,zig verbeeldt datzelfde, wat men gedagt hadt, gedroomd te
iiebben.

in de droomen ziet men veel, men hoort zelden, men redeneert niet, men
voelt leevendig

, de beelden volgen malkander, de gewaarwordingen volgen ins-
gelyks, zonder dat de ziel dezelve vergelyke of vereenige; men heeft dan ilegts

gewaarwordingen, en geene denkbeelden, naardien de denkbeelden niet dan de
vergelykingen der gewaarwordingen ,• dus huisvellen de droomen niet dan in
het inwendig ftoffclyk zintuig, de ziel brengt dezelve niet voort, zy zullen dan
een, gedeelte uitmaaken van dat dierlyk geheugen, van die foort van ftolFelyke her-
innering, daar wy van gefprooken liebben. flet wezendlyk geheugen daarentegen
kan nietbeftaan zonder het denkbeeld des ryds, zonder de vergelyking der voor-
gaande en der tegenwoordige denkbeelden ; en devvyl deze denkbeelden geen ge-
deelte van de droomen uitmaaken, noch daar iets mede te doen hebben, fchynt het
eene uitgemaakte zaak te zyn, datzy noch een gevolg, noch een uitwerkzel, noch
eenbewys, van het geheugen kunnen zyn; maar, afwilde men ftaande houden,
dat ’er zomtyds droomen van denkbeelden zyn, al wilde men, om dit tebewyzea
de droomen van de nagtwandelaaren, van lieden, die flaapende Ipreeken, die ge-
regeld faamenhangende dingen zeggen, die op vraagen antwoorden, enz, bybren-
gen ,

en al wilde men daar uit inbrengen , dat de denkbeelden niet van de droo-
men uitgeflooten, ten minften niet zo voHtrekieiyk uitgtflooten, zyn, als ik beweer
zonde het niy, ten opzigte van ’t geen ik behoef ic bewyzen

, genoeg zyn, dat de
vernieuwing der gewaarwordingen dezelve kan voonbrengen. Want dus zullen de
dieren niet dan droomen van die foort hebben; die droomen, wel verre van het

geheugen te onderftcllen, wyzcn integendeel niet dan de ftoffelyke herinnering aan.

Ondertulïchen ben ik verre af van te denken, dat de nagtwandelaars
, de lieden

die flaapende fpreeken, die op vraagen antwoorden, enz, zig inderdaad met denk-
beelden bezig houden. De ziel komt my niet voor eenig deel in alle deze werkin-
gen te hebben; want de nagtwandelaars gaan , komen, werken, zonder opmer-
king, zonder kennis van hunne tegenwoordige gefteldheid , zonder begrip van het
gevaar, daar zy zig in bevinden, noch van de ongevocgelykheden, die met hunne
verrigtingen gepaard gaan. De dierlyke vermogens alleen zyn in oeffening, en die

zyn zelfs nog niet allen in oeöuning. Een nagtwandelaar is in dezen ftaat dommer
dan een krankzinnige, omdat ’er als dan niet dan een gedeelte zyner zintuitren en
van zyn inwendig gevoel in beweeging zyn, terwyl de krankzinnige het vry be-

Ichik heeft over alle zyne zintuigen, en zyn inwendig gevoel in zyne volle liitge-

fliektlieid geniet. En wat de lieden betreft, die flaapende praaien, ik denk niet,

dat zy iets nieuws zeggen ; het antwoord op zekere gemeene en gebruikelj'ke vraa-

gen, de herhaaling van eenige fpreekvvyzen, welke zy dikwils hooren ,
bewyzen

de werking der ziel niet; dit alles kan iiitgewcrkt worden buiten het beginzel der
kennis en der gedagie. VVaarom zoude men in den flaap niet fpreeken zonder te

denken? daarmeu, zig zelven onderzoekende, bevindt, dat men, dikwils op ty-

den, als men wel ter deeg waakt, inzonderheid in de driften, zo veeledingcn zon-
der opmerking zegt.
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gelegenheid rot droomen geeft, en die te weeg
breng

, dar de vorige gewaarwordingen zig vernieuwen, zonder door de tegen-

ver^^S te
gewaarwordingen, die men werkelyk heeft,

n^o ^ d ^
‘daaromtrent aanmerken , dat men niet droomt als wanneer deflaapdiepen vaft is; alles is dan verdoofd, men Haapt van binnen en van buiten maar

werKzpmer, gemaklyker te khudden is
j,
dan de uitwendige zintm-wi • den-nn isdan minder volkomen, en minder diep dit is de tyd der begi^^^heknda droomende vroegere gewaarwordingen

, inzonderheid die , daar wy
geeven heoben, vernieuwen zig; het inwendig zintuig ,^dwr de^tegenwoordfo-e

SerbSfScnde'1^^
de werkeloosheid der uitwendig? zintuigeii.

Werkten oeffent zig op zySe voorbdene

ker zv zvn
welke het zelve meeft aanvat, enhoefter-ker zy z^n , hoe de gelleldheden buiten fpooriger zyn , en het is te dezer oorzaak-dat meed alle droomen verlbhriklvk of bekoodyk zvn

oorzaak.-

egen beweeging werken, he^ ir gerig Szit'w» Zgewoonte, welke wy hebben om ons regelniaatig aan eene vervroe^rdemll over tegeeven, flaapt men met akoos gereedelvk • het lirrhpr^m In 14

a&f:

lantaarn
, het is cen toneel van harfenlchimmen die her hVi-m

^
a-

^over-

^.“Src IXS?”ir,e'.T’'
-i'' voorwerl.en^arda^L'S

dierlyke veriL'cDi* mee^ tokIbiÏ ,l .'D
“"“"«“““ler, als de andere

Voor het overige herinneren wy ons onzer droomen, om dezeir,l.:> rf.4 ions der gewaarwordingen herinneren, die wy kort te voorin
^ '

ben, en bet eenigft verfchil
, dat hier’ tafTehen de die“ n en

™
"f'ftaa. daar m, dat wy he, geen rot onze droom® behoort, voima.*ro»dï&ito; •
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van het geen tot onze denkbeelden , of tot onze wezendlyke gewaarwordingen,
behoort, en dit is eene vergelykiiig, eene werking van het geheugen, daar het
denkbeeld van tyd in betrokken is. De dieren daarentegen , die beroofd zyn van
het geheugen, en van dat vermogen om de cj^den te vcrgelyken, kunnen hunne
droomen van hunne wezendlyke gewaarwordingen niet onderleheiden, en men kan
zeggen, dat het geen zy gedroomd hebben hun wezendlyk gebeurd is.

Ik meen, in het geen ik vroeger over de natuur van den menich gezegd heb,
reeds op eene onwêerftrreekelyke wyzc getoond te hebben, dat de dieren geen
vermogen hebben om op te merken

; het verftand nu is niet llegts eene bekwaam-
heid van dat vermogen van opmerken, maar het is da oeflening" zelve van dat ver-

mogen, het is ’er het uitvverkzel van, het is het geen hetzelve kenbaar maakt; al-

leeulyk moeten wy twee verfchillende werkingen in het verlland onderleheiden

,

waarvan de eerfte ten grondflage voor de tweede dient, en dezelve noodzaaklyk

voorgaat. Die eerfte werking van het vermogen van opmerken is de gewaarwor-
dingen te vcrgelyken, en ’er denkbeelden uit te forraeeren; en de tweede is die van
.de denkbeelden zelve te vergelyken , en ’er redeneeringen uit te forineeren ; door de
eerfte dezer werkingen verkrygen wy byzondcre denkbeelden, en die genoegzaam
zyn ter kennis van alle gevoelige dingen , door de tweede verhellen wy ons tot al-

gemeene denkbeelden, tol het verlland van afgetrokkene zaaken noodig. De dieren

hebben noch het een noch het ander dezer vermogens, omdat zy geen verftand
hebben , en het verftand van de meeftc menichen fcïiynt tot de eerfte dezer wer-
kingen bepaald te zyn.

Want, zo alle merifchen even bekwaam waren om denkbeelden te vergelyben,
om dezelve te gcneralifeeren, dat is te zeggen, daar algeraeene, afgetrokken ,
denkbeelden van te maaken , zo zy allen dezelve door nieuwe fameiivoegingen

verbinden konden, zouden zy allen hun vernuft door nieuwe voortbrengzelen

openbaaren , die fteeds van die van anderen verfdiillen, en dikwils volmaakter zyn
zouden. Maar neen! de meefte menfehen, tot eene ilaaflche navolging bepaald.,

doen niet dan het geen zy zien doen , denken niet dan naar hun geheugen
, en in

dezelfde orde, als anderen gedagt hebben. De formulieren , deleerwyzen, de be-
roepen, vervullen alle de ruimte van hun verft-and, en onillaan hen van genoeg-
zaaine opmerking om zelve iets te Icheppen.

De verbeelding is insgelyks een vermogen van de zielt zo wy door dit woord,
verbeelding, het vermogen verftaan, ’t welk wy hebben om de beelden of eerfte

g waarwordingen met denkbeelden te vergelyken
,
om onze gedagten kleuren en

fchaduwingen te geeven , om onze gewaarwordingen te vertoonen en te vergrooten,

om het inwendig gevoel te fchilderen, met één" woord, om de omllandigheden

leevendig aan te vatten, en de verre af zynde betrekkingen der voorwerpen, wel-

ken wybefchoiiwen, juiften nauwkeurig te zien, zo is dit vermogen van onze
ziel derzelver Ichitterendfte en werkzaamfte hoedanigheid; het is de geelt, het

vernuft, de genie; de dieren zyn daar nog meer van ontbloot dan van het ver-

ftand en het geheugen; maar daar is cene andere verbeelding, een ander beginzel,

dat eeniglyk van de lighaamelyke werktuigen afhangt, ’t welk wy met de dieren

gemeen hebben: het is die wilde en geweldige werking, die door tegenwoordig
zynde voorwerpen, ’tzy- dezelve met onze luften overeenkomen, of daar mede
fti\’dcn, ii ons wordt gaande gema.akt; het is die leevendige en diepe indruk der

beel'
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beelden van deze voorwerpen, die, onzes ondanks, yder oogenblik vernieuwd

wordt, en ons dwingt om te werken gelyk de dieren, zonder opmerking, zonder

beraad. Die vertooning der voorwerpen, nog werkzaamer dan hunne tegenwoor-

digheid, vergroot alles, en vervalfcht alles. Deze verbeelding is de vyandin onzer

ziel, het is de oorlprong der begocheling, de moeder der driften, die ons over-

weldigen, die ons, in weerwil van de poogingen van onze rede, vervoeren, en
ons binnenfte tot het ongelukkig toneel van een eeuwigduurend gevegt maakeu

,

waarin wy bykans altoos de nederlaag krygen.

UITWEIDING OVER DEN HOMO DUPLEX.
De inwendige menfeh is dubbeld, hybeftaat uit twee beginzelen, verlchillende in

hunne natuur, en ftrydig in hunne werking. De ziel, dat geeftelyk beginzel, dat

beginzel van alle kennis, is altoos tegen dat ander dierlyk en louter ftoffelyk begin-

zel aangekant ; het eerll is een zuiver licht , van kalmte en bedaardheid vergezeld,
eene heilzaame bron , waar uit de weetenfehap

, de rede
, de wysheid voort-

vloeien; het ander is eene valfche flikkering, die niet dan door ftorm en in de duis-

ternis fchiltert, een geweldige Aroom, die de dwaalingcn voortrok, en de driften

in haar gevolg meddleept.

Het dierlyk beginzel ontwikkelt zig het cerfl; gelyk het zuiver ftoffelyk is, en
beftaat in de aanhouding der fchuddingen , en in de vernieuwing der gemaakte in-

drukzelen op ons inwendig ftoffelyk zintuig, voortgebcagt door de voorwerpen,
die met onze begeerten overeenkomen of ftryden, zo begint het te werken zodra
het lighaam fmart of vermaak kan voelen , het is het eerft , waardoor wy bepaald
worden y en het leidt ons zodra wy gebruik van onze zintuigen kunnen maaken.
Het geeftelyk beginzel openbaart zig langzaamer, het omzwagtelt zig, het vol-
maakt zig, door middel der opvoeding; het is door de mededeelin gder gedagten
van anderen dat het kind gedagten krygt, en dat het zelf begint te denken en re-

delyk te worden ; en zonder deze mededecling van gedagten zoude het volftrekt

dom en dierlyk, of grillig cn dwaïs, zyn naar den trap van werkeloosheid of werk-
zaamheid van zyn inwendig ftoffelyk zintuig.

Men befchouwe een kind, wanneer het in vryheid, en verre buiten het oog
zyner raeefteren, is ; men zal uit zyne uitwendige daaden kunnen beoordeelen, wat
binnen in hetzelve omgaa? het denkt niet, het heeft nergens opmerking op, het
volgt onverfchillig yderen weg van vermaak, die zig aan hem vertoont, het ge-

hoorzaamt aan alle de indrukzelen der uitwendige voorwerpen , het is zonder rede
werkzaam, woelagtig zonder oogmerk, het vermaakt zig, even als de jonge die-

ren , met te loopen , met zyn lighaam te oeffenen , te fpringen , en te draaijen , het
gaat, komt te rug, en vertrekt op nieuws, zonder ontwerp of bedoeling, met
één woord, het werkt zonder voorneemen en zonder gevolg

; maar welhaaltte ruo"

geroepen door de ftera van hun ,
die hem geleerd hebben te denken

, herftelt hy
zig, hy herneemt zyn rang van redelyk wezen, hy beftiert, hy regelt zyne be-
drvven, en toont, dat hy de gedagten , welken men hem raedegedeèli heeft

, wél
heeft behouden. Het ftoffelyk beginzel lieerfcht dan in de kindsheid

, en het zou-
de, het geheel leeven lang, bykans alleen blyven heerfchen en werken, zo de op-
voeding ‘het geeftelyk beginzel niet ontwikkelde, en de ziel in werkzaamheid bragt.

IV. Ded. E
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Het ]S, wanneer men in zig zelven treedt, niet moeijelvk het beftaan dier rwee
beginzelen te ontdekken; daar zyn in ’t leeven oogenblikken

, daar zvn zelfs uu-ren, dagen, jaargetyden, waarin wy niet flegts de zekerheid van hun bedaanmaar ook hunne ftrydigheid van werking, beoordeelen kunnen. Ik fpreek van die
tyden van verveeling, van kwyning, van wanfmaak, waar in wy ons ner<rens
toe bepaalen kunnen, waarin wy willen het geen wy niet doen, en doen het
geen wy met willen; van dien ftaat, of van die ziekte, waaraan men- den naamwn gegeeven heeft; een ftaat waar in de werkelooze menfchen, en

dikwik^hpvindpn'^^
noodzaaklykheid liggen van te moeten arbeiden

, zigdikwils bevinden. Zo wy ons zelven m dien ftaat gadeftaan, zal ons min twelperfoonen verdeeld fchyneii, waar van de eerfte, die het redelyk vermoo-en wr-
toont, afkeurt wat de tweede doet, maar niet fterk genoeg is om zi^ daar
kragtdaadig. tegen te verzetten, en dezelve te ovetwinnen; gelvk intea-endeel
deze laatfte geformeerd is uit alle de begochelingen van onze Imtuiixen en van
onze verbeelding, zo dwingt, overweldigt, en verdrukt zy zelfs“dikwils de
eerfte, en doet ons handelen tegen het geen wy denken, of noodzaakt ons toe
werkeloosheid, fchoon wy anders den wil hebben om te werken.

_
In den tyd, waarin he.t redelyk vermogen de overhand heeft," houdt men

zig bedaardelyk met zig zelven, met zyiie vrienden, met zyne zaaken bezia-
maar men bemerkt evenwel dan ook nog, al ware het flegts door de onwillige aftr4-kingen van onze gedagten

, dat ’cr een ander beginzel in ons is. Wanneer dat anderbeginzel op zyne beurt de overhand in ons heeft, levert men zig driftk aan L ver^ftrooymg, aan zyne fmaaken, aan zyne driften, over, en nauwelyks^heeft mJnby tuDTchenpoozen, opmerking op de voorwerpen zelve, die ons bezig houden’
en die ons geheel vervullen. In deze twee ftaaten zyn wy gelukkig, in den eerften
bellieren wy ons zelven met genoegen , met voldoening; in den tweedin gehoor-
zaamen wy, maar wy gehoorzaamen met nog meer vermaak, dan wy ftraks het
bevel voerden

: gelyk het flegts écu van deze beginzelen is, dit dan werkt en
gclyk het werkt zonder tegenkanting van het ander beginzel, zo gevoelen wygee-
ne inwendige ftrydigheid ; ons ik Ichynt ons als dm, enkelvomiig, omdat wy
flegts een enkelvoudigen indmk ondervinden, en her is in deze eenheid van wilking, dat ons geluk beftaat; want, zodra wy, door opmerking, onze vermia-ken beginnen te laaken, of zodra wy, door het woeft geweld onzer driften
voerd, de rede beginnen te haaten , en liaare leiding poogen te ontduiken hon
den wy op gelukkig te zyn, wy verliezen de eenheid van ons beftaan Uar
onze bedaardheid, ons genoegen gelegen is; de inwendige ftrydigheid vernLuwr
zig, de twee perfoonen veroonen zig in tegenkanting tegen milkander en i tu-o
beginzels doen zig voelen, en openbaaren zig door de tWelingcn . de on-emft-
heden, en de wroegingen.

° v- -.cu.l

Uier uit nu kan men opmaaken, dat de ongelukkigfte toeftand die is waarin
deze twee oppermagten van der menfelien Natuur beiden in groote bewea’^ingeii
zyn, raaarin gelyke beweegmgen

, cn die malkanderen in evcnvvigc liomlen; dit
IS het punt van de fterkfte verveeling, en van dien veifchriklyken afkeer van zi.r
zelven, die ons pen ander verlangen overlaac dan dat van niet meer te zvi en
ons flegts zo veelo werkzaamheid vergunt als wy noodig licbben om ons zelven te
verdelgen door de wapenen der woede met overleg ceg,en ons zelven te wenden.
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Welk een afgryslyke flaat! ik fdiilder daar de ziyartile fchaduwin-r van denzel-ven, maar hoe vele andere forabere Ichaduwingeu moeten dezelve voorsaande gefteldheden, die aan dezen Haat grenzen, die dc IkTteïfdletordifeven^^^^der flrydige beginzelen naderen , en waar in de twee tegengekante kraeten mSehebben malkanderen te overmeelleren , en terzelfder tyd, en met '^emfegza^rffe

zyn niet da^n klein! hetSndTef h’
kaftydingen

,

‘cl

^
jïkhclcl, »elkchenUyne je!i5d'\rdl’nfcrwhcMzv'^^^ ™‘
hy geheellyk aan zig zelven ‘overgelaaten wier^ zS,d!

men,^n onfreeds zondek
”* begint te ko-

’twelk eene volftrekte heerfchappy aannSfTn Ihe^ onzr'''overmeeHert, dat de ziel zelve ’i

vermogens derwyze
ftdimige dritUTdï ”"rf I™'nog, en miirchien met meer voordeel

beginzcl heerfcht dan
delg

, of onderwerm h2 L red?
verzwakt, ver-

kem’tar geSS in wat meer is, dekeivl, het

drift goed te\euren en te voldoen- zo 1™ ?
P" ^^Wfkt niet, dan om zyne

kigi de tegenfpreekingen, en de ukwendife^^moeS
van het inwendige nog nauwer te beüuiten^ zv Swl ^ ^

eenheid

derzelver kwvnrade tuflbhentvden 7,7 m’i
}^^rlterken de dnft, zy vervullen

met alle onze uitzigten naar lier iu’T
trotsheid gaande en volsiiidigen

zelfde doeR te SndS
^ voorwerp, cn alle onze kragten naar het

tla hcgorhelin. verdtvynt, de wan-
daar men mede bezig wierdt gehouden

de volheid der gevoelens,

flaap, moeite om zig te herkennen, zy heeft, S^de°flwernv^
dezen dood-

gebieden vcrlooren
, zy heeft ’er de kragt niet meer toe

^ zy hervtenS^'Th"llaverny, en zoekt eenen nieuwen raeeller, een nieuw vo^er^v^^d^"^^^^

nigvt,ldi.d, de vermaaken Syïi
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tuig , wel verre van het gebied te kunnen voeren, heeft zelfs de krajrt niet meer
van te gehoorzaamen. Wat blyfc er aan den menfch, na zulk eene jeuo-d ovSEen ontzenuwd lighaatn, eene. verweekte ziel, en de onmagc om- zU van beiden
te bedienen. ^

Ook heeft raen opgemerkf, dat het in- de middelbaare jaaren is, dat de men-
Ichen ineeft onderhevig zyn aan de kwyningen der ziele, aan die inwendige ziek*
te, aan dien itaat van vapcurs, daar ik van gefprooken heb. Men loopt, in dien

I

’ verniaaken der jeugd nog na, men zoekt dezelve uit gewoonte en niet
uit behoefte; en gelyk het, naarrnaace men in jaaren vordert, altoos menigvuldi-
ger gebeurt, dat men minder het vermaak voelt, dan het onvermogen om het tegemeten, zo vindt men zig door zig zelven wederlprookcn, en door zyne eigen-
zwakheid zo geheel, en zo dikwils, vernederd, dat men zig niet kan wederhou-
den van zig zelven te laaken

,
zyne bedryven te veroordeelen, en zig wat meer

is, zyne eigen verlangen te verwyten.
Daarenboven, het is in dien ouderdom, dat de zorgen geboren worden en dat

het leeven de meelle infpanning vordert; want men heeft nu emen Ihat aangeno-
men, dans re zeggen, dat men, by toeval of by verkiezing, in een zekeren poft
JS geraakt, welken liet fehandelyk is met wcSI te vervullen, en dikwils zeereevaar
lyk met luifter te vervullen. INIen treedt dan zorgelyk tullchen twee even haerbpl
lyke klippen, de veragttng en den haat;, mm verzwakt zig door de poomngenwelke men doet,

. om dezelve te. vermyden, en men ftortm moedeLSS^Is men door de jaaren en de ondervinding de wereld heeft leuren kennen alsmen de onregtvaerdigheder. der men ichen ifng genoeg heeft beproefd,T heeftmen de gewoonte gekreegen om daar op, als op een onvermydeftk kwaad te ro-kenen; vyannecr men nu eindelyk zo verre gekomen is van zig minïr aan hun-
ne beoordeeling,.dan aan zyn eigen ruft gelegen te laaten zyn, wanneer het hart
verhard is^ geworden door de lidtekenen zelve van deftagen, die men het toege-
bragt heeft, komt men ligtelyk tot dien ftaat van onverlchiliigheid, tot die wer-
kelooze tyel te vredenheid, daar men eenige jaaren tevoren over gebloosd zoude
hebben. De roem-, die yermog.mde dryfveer van alle groote zielen , en welken menvan verre bekhouwde als een fchM dat men ernftig poogde doorloffelyke daaden door nuttige bedryven

, te bereiken, is niet meer'^dan ^n voo?-werp zonder bekoorlykheden voor hun, die het zelve genaderd Sn . en ïneydele en bednegelyke vertoomng voor anderen, die op verJerc afftaiJdeuzyn "e-
bleeven. De luiheid neemt haare plaats in, en Ichynt allen veel gemaklvkerwe(?en-
aan te wyzen, en wezendlyker. voordeelea te belooven; maar de wanfmaVk
dezelve voor, en zy wordt yan de yeryeeling gevolgd; de verveeliug, dien droe-
vigen dwingland van alle zielen die denken, tegen welken de red^minder kan
uiiwerken dan de dwaasheid.

Fletis dan, omdat de natuur van den menfch uk twee ftrydige beginzelen tefamen is gefteld dat hy zo veele moeite vindt om zig met zig zelven overeente-

beüuiteloosheid, zyneverveelingen, voortvloeijen, •'

De dieren integendeel, welker natuur enkelvoudig en louterftoffelyk is, .bevoelennoch inwendige ftryden, noch tegenkantingen, noch beroering; zy hebbernoch
onze fpyt, noch onze v^roegmg, nodi onze hoop, noch onze vrêezc. •
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Laat ons van ons zelven afzonderen alles wat tot de ziel behoort; Iaat ons het

verhand, den gech, het geheugen, aan ons zelven ontneemen ; het geen ons als

dan zal overblyven zal het ftolFelyk gedeelte, zal dat gedeelte, wezen
, waar*

door wy dieren zyn ; wy zullen dan behoeften , gewaarwordingen , lufteu hebben

,

wy zullen fmart en vermaak, wy zullen zelfs driften
, hebben; want w^t is èene

drift anders, dan eene fterkere gewaarwording, en die yder oogenblik vernieuwd
wordt? onze gewaarwordingen nu zullen zig in ons inwendig ftoffelyk zintuig
kunnen vernieuwen; wy zullen derhalven alle de driften, ten minden alie d"e
blinde driften, hebbeir, welke de ziel, dat beginzel van kennis-,noch vóórtbrengen,
noch koelleren,kan.

Hier komen wy aan het moeijelykde punt; hoe zullen wy, inzonderheid in
net misbruik, dat men van de woorden gemaakt heeft, ons kunnen doen verdaan ,
en de driften, die niet dan tot denmenlch behooren, nauwkeurig onderlclieiden van
die, welke hy met de dieren gemeen heeft? „ Is het zeker, is hetgelooflyk, dut
,, de dieren driften kunnen hebben? Is het daarentegen niet eene toegeftaane waar-
„ heid , dat ydere drift eene beweeging der ziel is ? Moet man dcrhalven de zaa-
„ den van den hoogmoed, den nyd, de ftaatzugt, de gierigheid, en, van alle

5, driften die ons beheerfchen , ergens elders dan in dit geeftelyk beginzel zoeken” ?
Ik weet niet, ofikregtheb, maar het komt my voor, dat alles, wat de ziel

overnieeftert , buiten haar is; het komt myvoor, dat het beginzel van kennis niet
dat van het gevoel is; het komt my voor, dat de i]>mit van onze driften in onz£
luften, in onze trek en begeerten, te zoeken is; dat de begochelingen van onze
zintuigen komen, en in ons inwendig ftoffelyk zintuig huisveften , dat de ziel daar eerft
geen deel in heeft dan door haar ftilzwygen, dat zy, zodra zy zig daar naar Ichikt,
wordt te ondetgebragt

, en dat zy reeds bedorven is, wanneer zy zig daar aan behaagt.
Laat ons in de driften van den menfeh derhalven het natnuriyke van het zedely*

ke onderfcheideii ; het een is de oorzaak, het ander is het uitwerkzel; de eerflc
beweeging is in het inwendig ftoffelyk beginzel; de ziel kan dezelve ontvangen,,
maar zy brengt haar niet voort. Laat ons ook de oogcnbliklyke bevveegingen van
de duiirzaame beweegingen ondcricheiden

, en wy zullen terftond zien, dat de
vrees, hetafgryzen, de toorn, de liefde, of liever het verlangen om te genieten,
gevoelens zyn, die, fchoon duurzaam, niet afhangen dan van den indruk, dien.
de voorwerpen op onze zintuigen manken, verbonden met de aanhoudende in-
drukzelen onzer voorgaande gewaarwordingen ; en dat wy bygevolgdeze driften mat
de dieren gemeen moeten hebben. Ik zeg, datde tegenwoordige indrukzels der voor-
werpen faamgevoegd ayn met de aanhoudende indrukzelen onzer voorgaande gewaar-
wordingen, omdat niets afgryslyk , niets vreeffelyk, niets bekoorlyk, is vooreen
menfeh of voor een dier , die voor de eerfte reis ziet: men kan ’er de proef van ncemeib
met jonge dieren ; ik heb ’er gezien, die zig in ’c vuur wierpen, de eerfte reiz»
dat men hen daar voor bragt; zy verlcrygen geene ondervinding dan door herhaal-
de bedryven, welker indmkzels in hun inwendig zintuig' blyven beftaair en
fchoon hunne ondervinding niet beredeneerd zy , is zy daarom niet minder veilig
zy is zdfs te behoedzaamer om die reden, want een groot geraas, eene gewellil
ge beweeging, eene buitengewoone gedaante, die zig fchielyk en voor i.le eerfte
reis vertoont of doethooren, brengt in het dier eene fchudding of liever een fdiok
voort, waar van de uitwerkzels gclyk z.yii aan de. eerfte beweegingen van de vreest.
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maar dit j^cvoêI is fle^ts ooj^enbliklyk^ S^lyk hst zig met geene voortraande ge*
waarvvording kan verbinden, zo kan liet aan het dier niet dan eene oo<^nblik!yka
fchudding, en geene dnutzaarae beweeging of roering

, geeven, zodanig als da
hartstogt der vreeze onderdek.
Een jong dier, dat in de boflchen zjm verblvf in eene volkomen geruflheid

houdt, en dat eensklaps het geluid van den jagthborn , of het fchielyk'en nieuw
geluid van een vuur -roer verneemt, fpringt op, beeft, en vlogt door de enkele
geweldigheid van den fchok, dien het ondervindt. Byaldien dit geluid ester zon-
der,uitwerking is, bemerkt het dier, zodra het geraas ophoudt, terdond de ge*
woone ftilte der ^atuur5 het bedaart, blyft haan, en keert, met gelyke reden
v;eder naar zync dille afzondering te rug. Maar de ouderdom en ondervinding zul-
len lut welhaaft omzigtig en fchrooraagtig maaken, zodra het, bygeiegenheici van
ceiidergelyk geluid, ziggekv/etft, agterhaald, of vervolgd, zal voelen. Dat gevóel
van ontrudiiig, of die ge vaarword in» van fmane, blyft in zyii inwendig zintui»
bewaard, en wanneer het zelfde geluid zig weder doet hoore i , vernieuwt zi» die
gewaarwording, en, zig met de tegenwoordige fchudding verbindende, brengt zy
een duurzaam gevoelen, eene blyvende harrstogc, eene wezendiydte vrees, voort,
het dier vlugt, het vlugt uit alle zyne raagt, het vlugc zeer verre, het vlagt lang
het vlugt geftadig , naardien het zyn verblyf niet zelden voor altoos verlag
De vrees is der balven eene drift, daar het dier vatbaar voor is, fchoon het on-

ze beredeneerde of voorziende vrees niet heeft; het is met het afgryzen, met den
toorn, met de hefde, eveneens gelegen; Ichoon het dier noch onze beredeneerde
afkeenghejn, noch onzen duurzaamen haat, noch onze ftandvaftige \mendfchap,
kent zo heeft het egter alle deze eerde driften; zy onderliellen geene kennis,
geen denkbeeld, en zyn niet gegrond dan op de ondervinding van het gevoel dat
is te zeggen, op de herhaaling der werkingen van linart of vermaak, en de’ ver-
nieuwing der voorgaande gewaarwordingen van de zelfde foort. I)e toorn , of zo
men wil, de natuurlyke moedigheid, doet zig bemerken in de d'eren, die hunne
kragten voelen, dat is te zeggen

,
die dezelve beproefd, gemeeten, en bevonden

hebben , dat zy die van anderen overtreffen. De vrees is het deel der zwakken
maar het gevoel van liefde behoort tot hen allen.

’

u
Liefde.Ungefchapen verlan^n ! Ziel der Natuur ! Onuitputtelyk beginzel van

beflaan! Opperft vermogen
, dat alles kan, en tegen het welk niets vermag- waar

door alles werkt, alles leeft, en alles zig vernieuwt! Goddelyke vlam! Beginzel
VtiH duunng, welk de Eeuvvigleevende, met den adem des leevens, aan alle !ee-
vendelchepzelen gelchonken heeft; dierbaar gevoel, ’c welk alleen de woefte en
ysküude harten kan leenigen, door dezelve met eene liefelyke warmte te doordrin-
gen! Eerfte oorzaak van alles goeds, van alle gezelligheid, van alle maatfehappv'
Die zonder dwang, en door uwe bekoorlykhedcn alleen, de vvoefteen verfpreidó
namuren faraen brengt en op het nauwft verbindt; eenigfte en vrugtbaare bron
van ^le geneugte, van alle vermaak, van allen welluft! Lieftle! waarom maakt
gy alles wat leeft gelukkig , en waarom is de menfeh door u ongelukkig?

det IS alleen het natuurkundige, het lighaamlyke, van deze drift, dat goed isen, wat er ook vooringenomen lieden van zeggen mogen, het zedelyke van de’
zelve deugt geheel met. vVat is inderdaad het zedelyke van de liefde ? de verwaand-
beu ? va'wïiandheid in het vermaak van de verovering, ccacdwaalingujt deal te
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groote verwagting van het bezit geboren; verwaandheid in de begeerte, om het
behoudcn ; onsdiikkige ftaatt altoos verzelddoor den minyver, eenelaagehartstogt, eene drift zo veraclitelyk, dar men dezelve

gaarne verbergen zoude; verwaandheidinde wyze van genieten
, die te weeg bren<rt,

dat men met dan zyne gebaarden en zyne poogingen vermeerdert, zonder zvneverniaaken te vermeerderen; verwaandheid in de wyze zelve vanher te veri eSSmen wildeeerfte zyn, die breekt, want zo men vóórgekomen, zodankt, wordt; welk cene vernedering? en die vernedering flaat tot wanSovfrwamieer men bemerkt dat men reeds langen tyd gepaeid en bedcSeTS

ke? (£r deSe
niet onderworpen

, zy zoeken geenc verniaa-

Svoewlfd viyf :W inwendig

evenrpriio- m(.f 1

nooit in hunne keus
; hunne verlangens zyn altoos

-
van te gemeten, zy voelen, zo veel als zy genieten,

ZO veel zy voelen; de menfeh integendeel, verraaaken

iff'’
behoort dan zo wel tot de dieren, als tot

klein
inwendig gevoel nooit zuiver kondè Zyn, fchynen zv eenken gedeelte te hebben van het geen minll goed is in de liefde te weeret/ rt»

inmyver. By de menfehen onderdek deze drift altoos emig wantrouwen vL’ zb
fchv^enS'P zwakheid; “de dieren intco-eUdeelminyvenger te zyn

, naarmtate zy meer kragt, meer drift en meer

mn «’^vendig gevoel afhangt; zy hebben venoo-

zv de kraglen toe hlbben,

imnvver i« nW^n
hunne plaats zouden willen dellen; hunn«minyver is met overdagt

, zy wenden die niet tegen het voorvtterp hunrer liefdezy zyn mot minyverig dan van hunne verraaaken?
Je ,

ven hebbm
^ hartsrogten alleen, welke wy zo draks bcfchree-„ ven tiebbm, bepaald? üe vrees, de toorn, bet aferyzen, de liefd- on de„ minyver, zyn die de eemgfte duurzaame aandoeningen, welke zy kunnen on*

het nT'^ff'
Het komt my voor, d.ic, behalven dek dr^c?,

ren vlbS/ nnTf
gevoel, of liever de ondervinding van het gevoel, de die-

zvm en dfe v^?'t?
daarenboven driften hebben

, die hun raedègedeetd

hebben hiinnp
van de opvoeding, de navolging, en de gewoonte: zy

fi nheid en
vnendfehap, hunne foort van trotsheid

, limmc foort vanh.rheic , en ziigt tot grootheid. p.a fchoon men, uit het geen wy vez^Td Iv-Nben ,
zig reeds verzekerd kan houden

, dat ’er mat alle hunn? verrigtingen Cii
alle de daaden, weike mc hunne dnftcn voortvloeien, noch overweevhl’ i

gedagte, noch zelfs eenig denkbeeld, verbonden is; ilyk c^tef L £
daar wy vnn fprecken, de zodmigen zyn

,

die hcc’n?Jt eenl/en v
nufc of verlfand ichynen te onderzeilen

, en gelyk liet h'ct is dat d- f-lJi'^
n.fleben hen en ons de fynZe en moeijelykdlc iAaan te wyzen zo moe 1 7''

t

die zyn, welke wy met de meeZe zor^valdigheid onderzoeken moeten?
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Is ’eriets te vergelyken by de verknogtheid des honds aan den perfoon zyns
jiieefters? men heeft honden zien llerven op het graf, ’t welk denzelven bevatte-
de! En, zonder dat, wy die zeldzaame en ver^vonderlyke gevallen, zonder dat
wy de helden van eenige foort van dieren, behoeven aan te haaien, welk eene ge-
trouwheid in ’t verzeilen, welk eene ftandvafHgheid in ’t volgen, welke oplet-
tendheid in ’t verdedigen, van zyn meefter! welk eene yver om zyne liefkoozingen
te verwerven! welk eene gewilligheid om hem te gehoorzaamen ! welk een ge-
duld om zyiie kwaade luimen te verdraagen, en om zig aan zyne, dikwils on-
regtvaardige, ftraffen te onderwerpen ! welk eene zagtheid, en welk eene verne-
dering om zyne.goede gunllen weêrte winnen! wat al beweegingen, wat alonge-
.rnilheden, welk een verdriet terwyl hy afweezig is ! welk eene Weugd, zodra hy
hem wedervindt ! Moet men in alle deze trekken niet eene waare vriendfdiap ont-
dekken ? vertoont dezelve zig ontier ons wel met zo lierke, zo ontwyffcibaare
.tekenen !

biet is met deze vriendfdiap gelegen even als met die van .eene vrouw voor
Ihsar kanarievogeltje, van een kind voor zyn fpeeltuig, enz; beide die vriend-
Xchappen zyn even weinig overdagt of beredeneerd , beide zyn zy niet dan een
Elind gevoel; die van het dier is alleenlyk nauiurlyker, naardien dezelve op de be-
Jioefte gegrond is, terwyl de andere niet dan eene finaakelooze tydkoiting bedoelt
(laar de ziel geen deel in heeft. Die kinderagtige bezigheden of tydkortingen wor-
den niet dan door ledigheid en werkeloosheid voortgezec, en hebben geene kra<rt
dan omdat de harlènen ydel zyn van wezendlyke gevoelens; in één woord de
fmaak voor poppen, dedienll van afgoden, en de verknogtheid mm onbezielde
dingen geeft zekerlyk den hoogften trap van domheid te kennen. Hoe veelefchep-
pers van a%oden en poppen zyn ’er ondertulTchen in de wereld! hoe veele lieden
'aanbidden het leem, datzy gekneed hebben! hoe veele anderen zyn verliefd op
de klay, welke zy omgeworpen hebben.

Het is ’er derhalven verre af, dat alle de verknogtheden aan de ziel zyn toe te
fchryven, en dat het vermogen, of de eigenfehap, om zig aan een voorwerp te
verbinden , om verknogtheid te hebben , het vermogen van denken en opmerken
noodwendig onderftelien zonde , dewyl onze meelle verknogtheden geboren worden
op dien tyd als men minft denkt en opmerkt, endaczvzig'juift by gebrek van den-
ken en opmerken verfterken, en tot heblykheden overgaan; dewyl het daarenbo-
ven genoeg is , dat eenige zaak onze zinnen ftreelt, om ons dezelve te doen be-
minnen ,

en eindelyk dewyl men zig üegts dikwils en lang met een voorwerp be-
hoeft bezig te houden , om ’er een afgod van te maaken.

Maar de vriendfehap ondcrdelt dat vermogen van opmerken; zy is van alle

verknogtheden die, welke den racnfchregt waardig is, zy is de eenige, die hem
niet verlaagt: de vriendfehap vloeit niet dan uit de rede; de indruk der zinnen
doet daar niets toe, het is de ziel van onzen vriend, die wy beminnen, cn om ee-
ne ziel te beminnen moet men ’cr eene hebben, men moet ’er gebruik van gemaakt,
men moet dezelve gekend, vergeleekcn, en bevonden hebben, dat zy, om zo te
fpreeken van dezelfde hoogte, dat zy gelyk, is met die vaneen ancicr; de vriend-
Icbap onderflelr dan niet alleen het beginzel van kennis, maar ook de vverkelyke
en beredeneerde oelFening van dii beginzel.

Dus behoort de vriedlchap.niet dan tot den meufeh en de verknogtheid kan tot

de
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de dieren behooren; het enkel inwendig gevoel is genoeg om zig te hegten aan lie-

den
, welken zy dikwils zien, aan zulken, die hen oppallen

,
die hen voeden ,

enz,-

het enkel inwendig gevoel is hun ook genoeg om zig te hegten aan voorwerpen,

waar mede zy verpligc zyn zig bezig te houden. De vcrknogtheid ,
of gehegtheid,

der moeders voor haare jonge kinderen ,komt daar van alleenlyk , omdat zy zig zo

hn'T en zo geduurig, bezig gehouden hebben met hen te dtaagen, tebaaren, te be-

zorgen, te zoogen, en te voeden j en zo de vaders of mannetjes in het geflagt

der vogelen eenige vcrknogtheid voor hunne jongen fchynen tc hebben , zo zy

daar, even als de moeders, zorg voor fchynen te draagen, het is, omdat zy'zig,

zo wel als deze, met het maaken van ’t neft bezig gehouden, het is omdat zy het

bewoond, het is omdat zy zig daar vermaakt hebben met hunne wyfjes, welker,^

hitte nog langen tyd, nadat zy bevrugt zyn, blyfc aanhouden; daar in de au ere

foorten van dieren, waar onder de tyd der verliefdheid zeer kort

zodra die tyd is verflreeken ,
niets de mannetjes langer aan de wyfjes \ermnu,

waar onder'geen nettte maaken, geen geraeenfchappelyke arbeid te verrijkten, is,

waaronder, met één woord, de vaders op geene andere wyzc vaders zyn, dail

aelvkmenhet te Spana was, dat is te zeggen , een nagellagt voortbrengen , zonder

dat zy zig daar nader mede hebben te bemoeijen, geene zorg voor hunae nakoms-

lingen befpeurd wordt.
. t, i .

De trotsheid en de heerfchziigt der dieren zyn verbonden methunnen natuurlyken

moed, dat is te zeggen met het inwendig gevoel, ’t welk zy hebben van hunne

kra'Tt, van hunne behendigheid, enz. De gcooten befchouweii de kleinen met ver-

ontwaardiging, en fchynen hunne hoonende Iloutheid te verachten; men vermeer-

dert zelfs door de opvoeding die koelheid, die bezadigheid in den moed; tnen

vermeerdert, aan den anderen kant, ook hunne drift, men geeft hun eenemider-

wyzingdoor het voorbeeld, want zy zyn voor alles vatbaar en bekwaam, bchal-

ven voor rede; in het algemeen kunnen de dieren leeren duizendmaal te doen

het geen zy eens hebben gedaan, agtervolgend te doen het geen zy niet dan by

tuflehenpoozen deeden, langen tyd te doen het geenzy niet dan voor een oo*.

genblik deeden ,
gewillig te doen het geen zy eerft niet dan met geweld u^sden

,

zig eene heblykheid te maaken van ’t geen zy eens by toéval gedaan heoben,

zelve te doen het geen zy anderen zien doen. De navolging is het verwonder-

ivkft uitwerkzel van allen, die het dierlyk werktuig voortbrengt; het is daardefyn-

fte en uitgeftrektae dryfveer van, het is dar, waar door het denken raseft wordt

nageboocll; en fchoon de oorzaak der navolging in de dieren louter Iloifelyk is,

het is door haare voortbrengzelen egter, dat zy ons nog meer verwondering baa-

rcn. De menfehen hebben zig nooit meer over de anpen verwonderd, dan wan-

neer zy hen de menfchelyke bedryven zagen navolgen ; het is mderdaad iiiet ge-

inaklyk omzommigc kopyen van zommige origineelen te onderfcheiden; daar zyn

ook zo weinige lieden , die nauwkeurig" opmerken , hoe gioot een arltand er is

tulfchen doen en naboorfen , dat de aapen voor het gr.iotile gedeelte van het men-

fchelvk geflagt verwonderlyke wezens moeten zyn , en die hen derwyze fchyneii

Je vernederen, dat men het niet zeer vreemd kan vinden, dat men aan den aap,

die den menlch nabootft, die het uitwendige zyner daaden eveneens als hy ver-

ly. Dal,

I
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ligt, zonder beraad meer geeft beeft toegefchreeven dan aan den menfch diegelyk er zo veelen onder ons gevonden worden, niets doet, niets nabootft’ nietsvcrri^t* ^

Ondertuflchen zyn de aapen, ten hoogften, lieden die bekwaamheden hebbenen die wy voor geeftige lieden neeraen; fchoon zy de konft hebben om ons na te
bootien, zyn zy daarom niet minder van de natuur der heeften, die allen meer of

van navolging zyn begaafd. In bykans alle dieren
IS dit.talent inderdaad tot de loorc alleen bepaald, en ftrekt zig niet verder dan denavolging van huns gelyken uk, terwyl de aap, die even weinig van onze foort isals wy van de zyne zyn, niet nalaat zo niniige van onze bedryven na te bootfen*maar het is omdat hy ons m eenige opzigten gelykt, her is, omdat hy uitwendig
ten naaften by van het zelfde maakzel is als wy; en deze ruwe overeenkoraft
noeg om hem in ftaat te ftellen van beweegingcn, en zelfs agtervolcringen van
weegingcn, te kunnen maaken, die met de onze gelyk zyn, in één woord om himbekwaam te maaken om ons ruwelyk, maar tevens in zo verre, na te bootfen dat
allen, diedezaaken niet dan by het uitwendige beoordeelen

, hier, gelyk in meer
andere dingen

, oogmerk, vorftaiid, geeft, vinden, terwyl ’er inderdaad niet dan
overeenkomlr van figuur, van beweeging, en van organi/atie

,

plaats heeft
Het is door de overeenkomilen van beweeging dat de hond de gewoonten

mcefters aanneemt, het is door de overeenkomften van gcftalte, dat de -nn
menfchclyke gcbaanlcn nabootft, liet is door de overeenkomften van geleeXfdat het kananevogelyeen de goudvink niuziek-wyzen herhaalen

, en dat dfpfnt1’
- het mmft twylFelagtig teken van de gedagte, navolgt, namelyk de

‘

uitwendig, even veel onderfcheid maakt tuflbhen den manfch en den menfch
tuflehen den menfch en het beeft ; naardien dezelve by den eenen kennis ver£nƒ
en verhevenheid van geeft doet blyken, terwyl zy by anderen niet dan 4rwarS
van duiftere of geleende denkbeelden, uitdrukr, en in den krankzinnigen, of den
papegaei den uiterften trap van domheid vertoont, dat is te zeergen de onmoo-e-
lykheid, waarin zy beiden zyn, om inwendig de gedagte voort te°brengen fcholinhun geen der noodige werktuigen ontbreekt om dezelve uitwendig mederedeefcn20 zy haar inwendig hadden. ^

Het valt gemaklyk nog duidelyker te bewyzen, dat de navolging niets is dancenwerktuigelyk uitwerkzel, een louter lighaamelyk gewrogt, welks\X£ith45
afhangt van de leevendigheid

, waarmede het inwendig ftoffolyk zintifiT in
driikzels der voorwerpen ontvangt, en van de gemaklykheid om dezelve"m>£n*
dig te vertoonen door de ^^lyklicid en de buigzaamheid der uitwendige werk iüSn
die daar toe noodig zyn. Die lieden, welker zintuigen fyn, teder ln ligt m £
weegenzyn, en die gehoorzaame, buigzaame, en vaardige, ledemaatenbcbbeh
zyn, alles voor het ovenge gelyk zynde, de befte akteurs, de befte pantomhnes
de befte aapen: de kinderen neemen, zonder daar om te denken, de houdingen

cle gebaarden volgen de manieren, van hun, daar'zymeae yerkeeren
; zy zyn ook zeer geneigd om te herhaalen en na te bootfcii.

meefte jonge lieden, de leevendigfte zel&en de niinft denkende, die niet dan doorde oogeu deshghaams zien, vatten egter het belagchelyke der geftalten verbaazend
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vanrdig en net; yder iniffelyke gedaante doet hen leevendig aan ,
ydere vertooning

of nabootfing treft hen, ydere nieuwigheid beweegt hen ;
derzelver indruk is zo

llerk, dat zy dikwils zelve vertoöncrs WGideii, en de dingen, die hen getroffen

hebben, doen hooren of zien; zy vertellen met drift, ja met eenc foort van ver-

rukking, zy bootfcn gemaklyk en bevallig na; zy hebben derhalven de gaaf van

navolging, die de volniaaktile geleeding, degelukkigltegcrteldhedendeslighaains,

onderftelt , cn daar niets llrydiger mede is dan eene goede gift van gezond verlland.

Dus zyn het onder de menfehen gemeenlyk de zulken, die het minll denken,
waarin men dit talent van navolging het fterkfl befpeurt, het is derhalven niet te

verwonderen, dat men het in de dieren vindt, die geheel niet denken , zy moeten

het zelfs in een grooieren trap van volmaaktheid hebben, omdat ’er niets in hun is,

’t welk zig daar tegens kant, omdat zy geen beginzel in zig hebben, bet welk hen

den wil of begeerte zou kunnen inboezemen, om verlchillende van malfcindereii te

zyn. Het is door onze ziel, dat wy, de een van den anderen, verfchillen, het is

door onze ziel, dat wy VVvzyn, het is van haar dat het ondcrfcheid van onze ka-

rakters en de verfcheidenheid onzer bedryven en verrigtingen afhangt; de dieren

integendeel, die geene ziel hebben, hebben ook geen ik, dat het eerde beginzel

der verfcheidenheid van perlbon, en de oorzaak is, waardoor elk zig afzonderlyk

befchouwt. Zy moeten derhalven, zo zy malkanderen in de organijaiie gelyken,

of van dezelfde foort zyn, allen malkanderen nabootfen, allen dezelfde dingen,

en op dezelfde wyze , doen ; zy moeten , met édn woord , malkanderen veel vol-

maakter navolgen, dan de menfehen het malkanderen kunnen doen; en bygevolg
moet men erkennen, dat dit talent van navolging, wel verre van geeft en gedagteii

in de dieren te onderrtellen, integendeel bewyft, dat zy daarvan ten eeneuiaal be-

roofd zyn.

Het is om dezelfde reden, dat de opvoeding der dieren, Ichoon zeer kort, al-

toos gelukkig is ; zy leeren in zeer korten tyd bykans alles wat hunne ouders
weeten, en het is door de navolging, dat zy het leeren; zy hebben derhalven

niet alleen de ondervinding
, die zy door het inwendig gevoel kunnen ver-

krygen, maar zy vorderen ook door middel van de navolging, dat is te zeggen,
door de ondervinding, die anderen verkreegen hebben. De jonge dieren vormen
zig naar de oude, zy zien, dat deze malkanderen naderen of vlugten, wanneer
zy zekere geluiden hooren , wanneer zy zekere voorwerpen verneeraen, wanneer

. zy zekere geuren rieken. Zy naderen ook, cf vlugten aanftonds , met hun zonder ee-

nige bepaalendc oorzaak dan de navolging, en vervolgens naderen of vlugien zy
uit zig zelven cn alleen, omdat zy de gewoonte gekreegen hebben om te naderen of
te vlugten zo dikwils zy dezelfde gewaarwordingen ondervonden hebben.
Na den menfeh met het dier vergclecken , na elk afzonderlyk en hoofd voor

hoofd belchouwd, te hebben, ga ik nu den menlch in maadchappy niet het dier,

by troepen faamgevoegd, vergelyken, en tevens opfpooren, welk de oorzaak moge
zyn van die foort van vernuft of Kloekheid ,

die men in zommige dieren
, zelfs in de

laagfte en talrykfte foorren, befpeurt. Hoe veel vertelt men niet al van die van zeke-
re infekten ! onze VVaarneemers bewonderen als om ftryd het vernuft en de talenten

der bijen; „zy hebben, zeggen zy, een byzoncler overleg, eene konft, die niet

5, dan aan haar eigen is, de konft van zig wél te bellieren, men moet geleerd
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j,

hebben waar te neeraan , om dit wcl te bemarkcn , m ar een bijekorf is een Re-
,,

publiek
, w aarin yder lid , hoofd voor hoofd ,

niet werkt dan voor de Maat-
,, ichappy, alwaaralles beraamd, gefchikt, verdeald, is raat een voomitzigt, met
,, eene bülykheid, met eene voorzigtigheid

,
die niet nalaaten kunnen v^wonde-

„ ring te baaren. Athene hadt geene wyzer wetten , of wierdt niet beter beftierd.

„ Hoe meer men deze korf met bijen waarneemt, hoe meer wonderen men daarin
„ ontdekt; een onveranderlyk, en fteeds het zelfde, beginzel van belliering, een
„ diepe eerbied 'voor de perfoon, die het gezag voert, eene zonderlinge vvaak-
„ zaamheid voor haareo dienft, de opletrendlie zorgvuldigheid voor haare ver-
„ maaken, een ftandvaftige lidUe voor het vaderland, een onbegrypelvke zugt
„ voor den arbeid, eene geduurige aanhouding in hunne bezigheid, daar geen
„ wedergade van te befpeuren is, de gfoocfte' belangeloosheid »met de grootde
„ zuinigheid verbonden , de fynlle meetkunde in de fraeifte bouworde overo^e-

„ bragt, enz”. Daar zoude geen einde aan zyn, zo ik de jaarboeken van de^ze
Republiek flegts doorloopen , en uit de hiltorie dezer infekten alleen alle de 'trek-
ken aanhaaien wilde , die de verwondering hunner hiftoriefchryveren verwekt
hebben.

De reden is, omdat men, buiten die verrukking, waar toe een geliefd onder-
werp ons Iteeds vervoert, zig altoos meer verwondert, naarmaaternen meer waar-
neemt, en minder redeneert. Is ’er inderdaad iets minder verdiend dan die verwon
dering voor deze vliegen ? Is ’er iets lofler, dan die zedelyke oogmerken welken
men heur zo gaarne zou toefchryven

, dan die liefde voor het algemem belan<r
welke men 111 haar onderftelt, dan die zonderlinge natuurlykeingeeving, die vwr
de verhevenfte meetkunde opkomt, eene ingeeving, welke men haar nieiiwe-
lings heeft toegeftaan, waardoor de bijen, zonder dat ’er beraad toe noodig is
hetprobleraa oploflen. „ Op de ftevigfte wyze, die mogelyk is, in den koreften

„ tyd, die mogelyk is, en met de grootfte zuinigheid
, die mogelyk is, te bou-

„ wen”! wat moet men denken van die buitenfpoorigeloffpraaken, waarin men een
byzonder verflag van deze diertjes geevende, heeft uitgeweid 2 want eiiideivk ee-
ne vlieg moet geen meer plaats beOaan in het hoofd van een Natuurkenner dan zv
in de Natuur zelve beflaat, en die verwonderlyke Republiek zal voor de ooven
van de rede nooit iets anders zyn dan eene menigte kleine dienjes, di^ geene an-
dere betrekking met ons hebben dan dat zy ons wafch en honig verfchafftn.

Het is niet de nieuwsgierigheid, het is niet de waarneeming, welke ik hier
wraak, het zyn de redeneeringen

, het zyn de uitroepingen. Dat men der biien
verrigtingen nauwkeurig gadeflaa , dat men haare manieren van leevenen werkra
jiiillbefchouwe, datmen haare huishouding, haai-e voortteeling, haare bevolkins
haare gedaanteverwiflelingenjZOfgvuIdig befchryve; alle deze voorwerpen kunnen
den tyd van een Natuurbefchouwer op eene aangenaaine en leerzaarae wyzê bezig
houden; maar het Is de zedeleer, het is de godgeleerdheid, der infekten, wel-
ke ik niet kan hooren prediken ; het zyn de wonderen

, die de Waarneemers daar
in brengen en waar over zy vervolgens uitroepingen maaken, als of dezelve daar
wezendlyk in waren; het zyn deze, welken wy onderzoeken moeten; het is dat
vernuft, dat vooruitzigt, die kennis zelfs van het toekomende, die men hun met
zo veele bclieving toellaat, en die men hun egrer gellreDgelyk weigeren moet
welken ik tot hunne regte waarde zal üagten te brengen.

*
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De vliegen, die niet in raaatrchappy, maar elk op zig zelve, leeven* hebben»

Haar de loedemming dier Waarneemeren, geen geed in vergelyking der vliegen,

met raalkandcren leeven. .De zulke, die llegts kleine troepen maaken , h^boen
'

minder van , dan zy, die in grooten getale zyn; en de bijen, die mogelyk de

ryklte maatfehappy van alle tbrraeeren ,
zyn ook die ,

welke het meelle vemutt

hebben. Is dit alleen niet genoeg , om te doen denken, dat die vertoonmg van geelt

of vernuft niet dan een louter werktuigelyk gewrogc, eene famenvocgiiig van be-

wee:ringen , is , evenredig aan het getal? eene overeenkorall, eene betrekking ,
die

daarom alleen ingewikkeld is, om dat zy van verfcheiden duizenden van inuiyidn s

afhangt? weet men niet, dat ydere overeenkomtl, ydere wanorde zelve , mits dat

dezelve {land vallig zy,ons eene eenltenimigheid toefchynt, zodra derzelver oor^a-

ken ons onbekend zyn ; en dat’ervan deze fchynbaare orde, van «i^

van üvereenkomft, negts dén flap te doen is om tot het vernuft

flap, dien de menlchen altoos gereed zyn te doen, omdat zy zig liever wilk-iivec

wonderen, dan onderzoeken.^
, i „

Cvlen zal dan voor eerlt erkennen , dat deze vliegen , enkel en op haar zelvs ge-

nomen, minder geeft hebben , dan de hond, de aap, en de meelle dieren; men zal

erkennen, dat zy mindere leerzaamheid en onderwerping, mindere verknogcheid ,

minder inwendig gevoel ,
in één woord , mindere hoedanigheden

hebben
,
die met de

onze" overeenkomen. Dit verlchaftterllond een blyk ,
dat haar fchynbaar vernuft niet

dan van haare vereenigde -menigte komt; die vereeniging zelve ondcrtnuchen on-

derftelt geen verftand, geen eigenlyk vernuft ;want het is niet door zedelykeoog*

merken, dat zy zig vereenigen , het is zonder haare bedoeling en toeflemming

dat zy zig by malkander vinden. Die maatfehappy is derhalven niet dan eene lighaame-

lyke verzaraeling'door de Natuur voorgefchreeven engefchikt; eene verzameling,

die geene oogmerken bedoelt , die op geene kennis opgeeneredeneeringruft. Bemoe-

der bije, of de zo genaamde koningin, brengt tien duizend bijen tevens, en in de-

zelfde plaats, voort; die tien duizend individu’s, al waren zy nog duizendmaal on-

vernuftiger dan ik haar onderdel ,
zullen, cnkelyk om te kunnen blyven beftaan,.

verpligt zyn zig op eene zekere wyze te fchikken. Gelyk zy allen met gelyke krag-

ten tegen malkanderen werken, zo zouden zy, al waren zy begonnen met mal-

kander te beuadeelen, door die herhaalde benadeelingen zelve egter welhaaft zo ver-

re gekomen zyn , dat zy den anderen zo min mogelyk in den weg waren of be~

febadigden, dat is tc zeggen, dat zy malkanderen hielpen; zy zullen derhalven

het voorkomen hebben van malkanderen te verdaan, en tot het zeilde oogmerk

mede tc werken. De Waarneemer, dit ziende, zal haar welhaad oogmerken toe-

fchryven, en al het vernuft leenen, dat haar ontbreekt,
_

hy zal van yder bedryt

reden willen geeveu, ydere beweeging zal welhaad haar inzigc hebben, en uit de-

ze geedgedeldheid des Waarneemers, uit deze wyze van zien, zullen eerlang al-

lerhande wonderen , zullen monders van redeneering zonder getal
,
geboren wor-

den • want die tien duizend individu’s, die allen te gelyk zyn voortgebragt, die te

famen gewoond hebben, die ten naaden by in denzeffden tyd haare gedaantewis

-

feling ondergaan hebben ,
kunnen niet raillen allen het zelfde te doen , en

, zo zy

fiet'tseeniu’ inwendig gevoel hebben, dezelfde gemeene gebruiken, te volgen, de.-
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zelfde gewoonten aan teneemen, zigte famen te fchikken, zig wel by malkander
te bevinden, zig met haar verblyf bezig te houden, deiwaards weder te keeren,
na dat zy daar uit zyn getrokken, eii daar te blyven, wanneer bet weder of jaar-
getyde haar Verbiedt uit te gaan, en zy het nergens beter krygen kunnen, enz.
dit zelfde zal ook haare bouwkunde, haare meetkunde, haareorde, haarvoor-
uitzigt, de liefde tot het vaderland, in eén wooid; de Republiek, vóórtbren-
gen

, welk alles
, gelyk men ziet

,
geen anderen grond heeft dan de verwonde-

ring van den niet onderzoekenden VVaarneemer.
Is de Natuur uit zig zelve niet verwonderlyk genoeg, zonder dat wy ons zel-

ven nog daarenboven begochelcn met gewaande wonderen, die daar niet in zyn,
en welke wy daar in brengen? Is de ijehepper niet groot genoeg in zyne werken
en gelooven wy hem door onze zwakheid nog grootcr te maaken? dit zoude juift
de wyze zyn, om hem, zo dit mogelyk ware, te verhagen. Wie heeft inderdaad
het grootfl denkbeeld van het Opperwezen, hy, die bet zelve het geheelal ziet
fcheppen, de bcllaanlykhedcn beveelcn, de Natuur op onveranderlyke en duur-
zaame wetten veftigen, of hy, die den oneindigen God zoekt, en vinden wil, als
bezig met het bellieren van een Republiek bijen , en ten uiterften oplettend op de
wyze hoe eene tor haare vleugels moet vouwen?

Daar is, onder zekere dieren, cene foort van maatfehappy, die van de keuze
van hun, daar dezelve uit bedaat, lch3mt af te hangen, en die bygevolo- nader bv
het verftand en het oogmerk, of de bedoeling, komt dan de maatlchappy der biien ,
die geen ander beginzel heeft dan de natuurlyke noodzaaklyklieid,T moJyk-
heid orn^ te kunnen bellaan. De olyfamen

, de bevers
, de aapen , en verlcheiden

andere loorcen van dieren
, zoeken malkander op, verzamelen zig, gaan by troe-

pen, fpringen malkanderen by, verdedigen malkanderen
, waarfcliouw'-n elkander

en onderwerpen zig aan gemeenefchikkingen; zo wy deze maatfehappijen niet zo
dikwils verftobrden

, en dezelve even gemaklyk als die der vliegen konden waar-
neemen, zouden wy daarongetwyfleld andere wonderen in zien, die evenwel we-
derom loutere natuurkundige betrekkingen en overeenkomllen zouden zyn Men
zette eene groote menigte dieren van dezelfde foort, en in dezelfde plaats, by
malkander, daar zal, noodwendig eene zekere fchikking, eene zekere orde uit
geboren worden, daar zullen zekere gemeene gebruiken uit voortfpruiten gelvk
wy in de Hidorie van het damhert, het konyn, enz, melden zullen, Nuallege-
meene gebruiken

, wel verre van het beginzel van een verlicht verlïand ten oorzaa-
kete hebben, onderllelien daarentegen uiers dan dat eencr blinde navolgiiw.

Onder de menlclien hangt de maatfehappy minder af van natuurlyke of li<diaamly-
ke overeenkomllen dan van zedelyke betrekkingen De menfeh heeft eerfl: zyne kra^t
en zyne zwakheid afgemeeten, hy heeft zyne onkunde en zyne nicuwsgierio-hefd
vergeleeken, hy heeft gevoeld, dat hy alleen voor zig zei ven niet genoeg was,
dat hy door zyne eigen fcragten, en zonder anderer beluilp niet voldoen konde aan
de memgte van zyne behoeften; hy heeft bemerkt, dat het hem voordcelig zoude
zyn ar te Haan van het onbepaald gebruik van zyncii wil, om een regt op den wil
van anderen te verkrj^gen

; hy heeft acht geflaagen op het denkbeeld van het goed
en kwaad ; hy heeft het in den grond zyns herten ingedrukt onder begunlliging van
het natuurlyk licht, dat hem door des Scheppers gunll gefchonkenis; hy heeft
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gezien, dat de eenzaamheid voor hem niet dan een ftaat van gevaar en oorlog wss;

hy heeft de veiligheid en den vrede in de raaatichappy gezogt; hy heeft zyne krag-

ten en zyne kundigheden in dezelve gebragc, om dezelve te vermeerderen door haat

met die van anderen te vereenigen ,• die vereeniging is het bette werk van den menfch,

het is het vertlandigll gebruik van zyne rede. Hy is inderdaad niet gerulT: , hy is

niet fterk, hy is niet groot, hy voert het gebied niet over het Heelal, dan om-

dat hy zig zelven heeft weeten te beheerfchen ,
omdat hy zig zelven^ heeft beteu-

geld, zig onderworpen, zig wetten opgelegd; de menfch, met één woord, is

geen menfch, dan omdat hy zig met den menfch heeft weeten te vereenigen.

Het is waar, dat alles heeft laamgeloopen om den menfch gezellig te maaken;

want fchoon de gtoote, de befchaafde, maatfehappijen ,
zekerlyk afhangen van

het gebruik, en zomtyds van het misbruik, dat hy van zyne rede gemaakt lieert,

zyn ’er egter kleine raaatlchappijen voonafgegaan , die, om zo te Ipreeken, met

dan van de Natuur afhingen, fc-en huisgezin is eene uatuiirlyke maatlchappy ; des

te beflendiger, des te beter gegrond ,
naarniaate ’er meer behoeften, meer oorzaa-

ken van verknogtheid , zyn. Dc menich, zeer verfchillende van de dieren, bedaat

byna nog niet, als hy geboren wordt. Hy is naakt, zwak,onbekwaam voor eenige

beweeging, beroofd van alle werkzaamheid, en in een haat, waarin hy alles te

vreezen heeft Zyn keven hangt af van den onderlland, welken menhem verleent.

Die ftaat der zwakke, der magteloozc, kindsheid duurt lang. De noodzaaklykheid

van onderftand, wordt dan eene gewoonte ,
die alleen bekwaam zou zyn om de-

wederzydlche verknogtheid der kinderen en ouderen voort te brengen. Maar ge-

lyk het kind, naarmaate het in jaaren vordert, allengs vermogens krygt, waardoor
het den onderftand geraaklyker ontbeeren kan

,
gelyk het natuurlyk minder noo-

dig heeft geholpen te worden, gelyk de ouders daarentegen volharden om zig.

meer met het zelve te bemoeijen dan het zig met dezclven bezighoudt, zo ge-

beurt het altoos
, dat de liefde veel laager nederdaalt, dan dezelve opklimr. De

verknogtheid der oudeien wordtovermaatig, blind, afgodifch, en die van het kind

blyft lauw, en herneemt haare kragten niet, dan wanneer de rede het beginzel der

erkentenis ontzwagtelt.

Dlis onderftelt de maatfehappy, zelfs in een enkeki huisgezin befchoinvd, ju

den menfch, het redelyk vermogen. Dc maatfehappy in de dieren, die zig vrijc-

lyken by oner&enkom'ft fchynen te vereenigen, onderftelt de ondervinding van het

inwendig gevoel ; en de maatfehappy der dieren, die zig
,

gelyk de bijen , by mal-

kander vinden , zonder malkander gezogt te hebben, onderftelt niets. Hoedaniga
daar de uitwerkzels of gevolgen ook van wezen mogen, het is zeker, dat dezelve

nocii voorzien
, noch belchikt, noch zelfs begreepen, zyn dojr hen, die dezelve

iiitvoeren, en dru zy niet afhangen dan van de algemcene werktuigkunde, en

van de wetten der beweeging, door den Schepper vaftgefteid. Dat men, in dezelfde

plaats, tienduizend -ticaduizend werkende poppen, by malkandereii

brenge, die allen door eene Icevendige kragt bezield zyn, en allen door de vol-

maakte gelykheid van haare uitwendige en inwendige gedaante, endoor de overeen-

komft liaarer beweegingen, bepaald werden om elk hor zelfde op die zelfde plaats

te doen
; hier nit zal noodwendig een regelmaatig werk geboren worden ; ds

heireltkingen van overeeiikomft, van gelykheid, van plaatfing zullen, zig daaciui
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vertoonen, dewyl zy afhangen van die der beweeging, welken wy onderftellen

gelyk en övereenkomftig te zyn; de betrekking van plaatfing nevens malkande-
ren, van uitgebreidheid , van gedaante, zullen daar insgelyks in gevonden wor-
den, naardien wy onderftellcn dat de plaats bepaald en omlchreeven is; en zo wy
aan deze beweegende poppen den geringdcn trap van inwendig gevoel toefiaan,

dat alleen
, ’t welk noodig is oin haar e.it;cn bellaan te voelen

, om tot haare eigen
behoudenis te werken , om de dingen die haar fchaden kunnen te verniyden , om
liet geen haar dienfiig is te zoeken, enz; zal het werk niet flegts regelmaarig,
evenredig, welgefchikt, gelyk, en eenpaarig, zyn , maar hetjzal ook het voorko-
pnen hebben van eenilemmigheid, van llevigte, van geraaklykheid , in één woord
van gelykelyk agtervolgde oogmerken ; en dit alles zelfs in de hoogde niaaie; om-
dat eik dezer tienduizend individu’s, zigop de gevoegelykfte wyze voor zig zelven

zoeken tic tcfcJiikken, terzelfder tyd verphgt geweeft is om op de gemaklykde, en
Etinll belemmerende, wyze, voor anderen te werken.

Ik moet hier nog een woord byvoegen; die celletjes der bijen, die zeskante

huisjes , daar men zo veel ophef van gemaakt, die men zo llerk bewonderd, heeft,

verfchaffen my zelve een bewys tegen die verwondering, tegen die weitfche lof-

fpraaken. Die figuur , hoe meetkundig, hoe regelmaatig, dezelve ons moge
toefchynen , en hoe zeer zy bet waarlyk in de befjriegeling moge zyn , is liier niet

dan een werktuigelyk ,
en vry onvolmaakt, gevolg, hoedanig dikwils in de Natuur

gevonden wordt, en het welk men zelfs in haare ruwde voortbrengzelen opmerkt;
de kriftallen, en verfcheiden andere ileenen, zommige zouten, enz, neemen in
hunne formatie die figuur llandvalHg aan. Men neeine de kleine fduibben van het
vel eener haey waar, men zal zien, dat zy zeshoekig zyn, omdat de ichiibben, in

den zelfden tyd groeiende, malkanderen tot een beletzel in haare uitzetting ver-

llrekken, en de meefte plaats, die zy in eene gegeeven ruimte kunnen bdlaan,

poogendein te neemen, noodwendig eene zeskante gedaante moeten aanneemen.

Men zi-'t die zelfde zeskanten in de tweede maag der herkauwende dieren , men
vindt ze in de graanen in derzelver zaadhuisjes , in zommige bloemen , enz. Men
vuile een vat met erwten , ofliever met eenig graan van eene cylindriiclie ofrolronde
figuur , cn men lluite het zei ve nauwkeurig, na daar zo veel wker op gedaan te hebben

,

als de tuflehenruimten! tuflehen de korrels bergen kunnen ; men iaate dit water ver-
volgens kooken , zo zullen alle de cylinders kolommen van zes jsanden worden,
^len begrypt de reden, die louter werktuigelyk is, gereedelyk

; gelyk ydere korrel

welker figuur cylindrifch is, door haare opzwelling neigt om de meeft moge-
l^ke plaats in eene gegeeven ruimte te beflaan,-zo worden zy allen noodwendig
zeskantig door de wederkeerige drukking, die zy lyden , en doen lyden. Ydere

bije zoekt insgelyks de meelte plaats in een gegeeven ruimte te bellaan
; het is dor-

halven ook noodig, nadcmaal het lighaam der bijen rolrond is, dat haare celletjes

zeskantig zyn, om dezelfde reden, naamlyk de wederzydlch beletzelen.

Men fchenkt het grootlle vernuft aan de vliegen, welker werken de regelmaatig.

fte zyn. „ Dc bijen zyn ,
zegt men , vernuftiger dan de welpen . dan de hom nels,

„ enz, die insgelyks de bouwkunde verdaan , maar welker gei'ligten plonperen

„ onregeim'iMtiger zyn dan dia der bijen”. Men wil niet zien, <jf men vermoedt
niet, dat iStze meerdere of mindere regelmaaiighcid eeniglyk van ^ het getal en da

figuur
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figuuf, en geenszins van het verftand dier kleine diertjes afhangt hoe talryker zy

zyn, hoe meer kragten ’er zyn die gelykelyk werken, en die eveneens tegenftana

bieden; hoemeerwerktuigelykebepaaling derhalven, hoe meer gcdwongene regel*

maatigheid, hoe meer fchyubaare volmaaktheid, zig in hunne voortbrengzelen

venoonen zullen.

De dieren, die door hunne gedaante , en door hunne geleeding, meelt naar den

menfch gelyken, moeten derhalven, in weerwil van de lofredenaaren derinfekten,

gehandhaafd worden in die voorregten en 'bezittingen , die zy reeds lang gehad

hebben, teweeten, die, van alle andere dieren, ten opzigte hunner inwendige

hoedanigheden , te overtreffen ; en fchoon deze hoedanigheden van die des men-

Ichen oneindig verlchillen, Ichoon zy, gelyk wy beweezen hebben, iiiet andere

zyn dan de gevolgen van de oeffening en ondervinding van het inwendig gev^l,

20 zyn deze dieren egter, door die vermogens zelve, verre boven de inlekcen. xtn,

gelyk alles in de Natuur zagtelyk , en by fchaduwingen , gelchiedt en betraat , zo

kan men eene Ichaal maaken, om de inwendige hoedanigheden vanyder dier naar

te beoordeelen, met het ftofFelyk gedeelte van den merilcn voor den eerften term te

neeraen, en de dieren vervolgens op verfchillende afftanden te plaatfen, naardat

zy inderdaad door hunne uitwendige gedaante, zo wel als door hunne inwendige or-

panifatie, daar meer naar gelyken of van afwyken; dus zullende aap, de hond,

de olyfant, en de andere viervoetige dieren, den eerften rang bekleeden; de ceta-

cea of de walvifchaartige dieren, die, even als de viervoetige dieren en demenfch,

vleefch en bloed hebben, die, even als dezen, leevendbaarende zyn, zullen den

tweeden rang hebben; de vogels zullen in den derden rang geplaatft wörden,_om*

dat zy, alks welgewoogen zynde, meer dan de cetacea en de viervoetige dieren

van den menfch verlchillen; en zo ’er geene wezens waren, die, gelyk de oes-

ters en de polypen , zo veel van den menfch fchynen te verfchillen , als het moge*

lyk is daar van te verfchillen , zo zouden dc infekten, met rede, den laatften rang

bekleeden moeten,

„Maar zo de dieren van verftand, geeft, en geheugen, ontbloot zyn, zo zy

,,
geen vernuft liebben, zo alle hunne vermogens van hunne zintuigen afhangen,

„ zo zy ceniglyk bepaald zjm tot de oeffening en de ondervinding van het louter

,, inwendig gevoel
,
waar van kan dan die foort vanvooruitzigt komen, welke men

,, in zommigen hunner befjjeurt? kan het gemelde gevoel alleen hen overreeden,

„ om des zomers voorraad op te leggen ,
daar zy des winters van bsftaan moeten ?

„ Onderllelt dit niet eene vergelyking van tyden, een denkbeeld, een begrip, van

,, het toekomende ? eene beredeneerde ongeruftheid ? waarom vindt men, op

,, einde van den herftl , in het gat van eene veldmuis, een genoegzaamen voorraad

„ van ekels om haar tot den volgenden zomer te voeden ? van waar kornt, or

„ waar toe dient, die overvloedige inzameling van wafch en honig in de bijekor-

ven? waarom doen de mieren voorraad voor den winter op? waar toe zouden
’ de vogels neften maaken, zo zy niet wiften, dat zy dezelve noodig zouden
” hebben om daar hunne eytjes in te leggen, en ’er hunne jongen in op te voeden?
**

Deze, en zo veele andere, byzonderheden ,
welke men vertelt wegens her voor-

”, uitzigt der voflen, die haar wild op verfcheidene plaatfen verbergen, om het

„ in tyden van behoefte vveêr te vinden, en zig n:et dien geborgen voorraad ver-

IK Deel.
G
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fcheiden dagen te voeden; van de beredeneerde fliinheid der nagtiiilen ,

die zig
een genoegzaam aantal van muizen weeten te bezorgen , en dezelve, om haas
het wegioopen ce beletten, de eerde leden der voorpootjes afbyten, en in dien

„ ftaat in ’t leeven houden
,
en voeden, om haar zelve, als andere vangll ontbreekt,

„ voor een aangenaam wildbraad op te knappen; van de verwonderlyke door-

„ dringendheid der bijen, die voor af weeten, dat haare koningin, op zulk een

5» tyd » zulk een getal van eytjes van een zekere foort moet leggen
, waarvan raan-

„ netjes bijen moeten voortkomen , en zulk een ander getal eytjes van eene ver-

„ fchillende foort, daar muilezels uit moeten voortkomen, en die, ingevolge van

„ deze kennis van het toekomende , zulk een getal celletjes, grooter dan de ge-

,,
woone, voor de eerde, en zulk een getal celletjes van degewoone grootte voor

„ de tweede, vervaardigen; deze, en ‘zo veele andere byzonderheden
, zeg ik,

„ welke men van de fchranderheid der dieren vertelt, fchynen uit het inwendig

.. gevoel alleen, zonder redeneering, niet wél verklaard te kunnen worden”.

Voor dat ik deze vraagen of tegenwerpingen beantwoorde, en voor dat ik zelfs

over de opgegeeven dukken behoeve te redeneeren, moet men my zekerheid gee-

ven, dat dezelve egt en waaragtig zyn ; in plaatlè van doorliet gemeen verteld, of
opgegeeven te worden door Waanicemers die zig toonen verzot tc zyn op het

vreemde en wonderlyke, behoorden alle die zonderlinge bekwaamheden en voor*
uitzigten der dieren door Wysgc-ercn opgemerkt, en door verdandige lieden beves-
tigd of verzameld, te zyn. Ik ben verzekerd

, dat alsdan alle die gewaande wonde-
ren wel ras verdwynen zonden, en dat men, daar behoorlyk op'lettende, de oor-
zaak van elk dezer uitwerkzelen in het byzonder vinden zoude. Maar laat ons

,

voor een oogenblik, de waarheid van elk der gemelde dukken erkennen, laat ons
aan hun, dfe dezelve verhaalen, toedaan, dat de dieren vdórgevoel, vooruiezigr,

en zelfs kennis van het toekoomende, hebben; zal daar uit volgen, dat dit een
nitwerkzel van hnn verdand is? Zo dat inderdaad de zaak ware, zonde dat ver-

ftand der dieren het onze oneindig overtreffen
; want ons vooruitzigt is altoos gis-

feiide , onze denkbeelden vt'^gens het toekomende zyn altoos twyffelagtig, en alle

dekennis onzer ziele isnauwelyks genoegzaam om ons de waarichynlykheden der
toekoraftigc zaaken te doen doorzien ; dus zouden de dieren

, die de zekerheid
daar van zien, nademaal zy zig vooraf, en zonder zig ooit te vergiffen, bepaalen,
een verhevener bcginzel van kennis in zig hebben

,
dan wy bezitten ; zy zouden

eene veel doordringender ziel moeten hebben, zy zouden de dingen veel klaarer

moeten doorzién, dan wy in ftaat zyn re doen. 'Nii vraag ik, of dit gevol^r niet

even -zeer met den godsdienft als met de rede ftrydt ?
°

Het kan derhalve!! niet dooreen verftand, gelyk aan het onze, zyn, dat de die-

ren eene zekere kennis van het toekomende hebben , dewyl wy daar goene dan
twyffclagtige en zeer onvohnaakre begrippen van hebben. Waarom hun dan zulk
eene verhevene hoedanigheid zo los gcfchonken ? waarom ons zelven ontydig
verlaagd? zoude het niet minder redeloos zyn, onderlleld dat men aan de byzon-
derheden zelve niet konne twyffclen , derzeiver oorzaak te zoeken in werktuigkun-
dige wetten, door den Schepper, even als alle andere wetten der Natuur een-
maal vaftgefteld? De geruftheid, waarmede men onderftelt dat de dieren werken,
de zekerheid van hunne bepaaling, zoude alleen genoeg zyn,. oni daar uit te he-
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fluiten , dat het uitwerkzels zyn van eene loutere werktuigkunde. Het blykbaatilfi

kenmerk van de rede is de twyffeling, het is de overdenking, het is de vergely*

kingj maar beweegingen en werkingen, die niets aaiikondigen dan bepaaling en

zekerheid , toonen terzelfder tyd de werktuiglykheid en de domheid.

Gelyk ondertuflehen de wetten der Natuur, zodanig als wy dezelve kennen,

niet dan de algeraeene, en gelyk de Hukken daarentegen, daar het hier op aan-

komt, niet dan zeer byzondere, uitwerkzels zyn, zo zoude het weinig philofo-

phifch zyn, en niet wél ürooken met het denkbeeld, dat wy van den Schepper

moeten hebben, zynen wilmetzo veele kleine wetten te belaadcn, het zoude zyne

almagt onteeren, en kwalyk overeenkomen met die edele eenvoudigheid der Na-

tuur, dat men hem buiten noodzaaklykheid belemmerde met zulk eene menigte

byzondere vaftllellingen en fchikkingen , waar van zommige niet dan voor de vlie-

gen, andere niet dan voor de uilen, andere niet dan voor de muizen, enz, ge-

maakt waren. Moet mén integendeel niet alle zyne poogingen aanwenden om deze

byzondere uitwerkzels tot algemeenc uitwerkzelen te brengen, en, zo dat niet

mogelyk ware, die hukken tèr zyde leggen, en zig onthouden van deze! vete wil-

len verklaaren, totdat wy door nkmve f'a&a, en door nieuwe overeenkomfteD,de

oorzaaken daar van mogen leeren ontdekken.

Laat ons dan zien , of dezelve inderdaad niet te verklaaren
, of zy wel zo ver-

wonderlyk, of zy zelfs wel zeker beveiligd, zyn ? Het vooruitzigt der mieren was

niet dan een vooroordeel, men hadt haar dat toegeflaan, terwyl men haar waar-

nam, maar eene betere waarneeming heeft het haar ontnometi ; zy ilaapen den

geheelen winter, haar vootraad is derhalven niet dan eene nuttelooze hoop, eene

overtollige opflapeling zonder oogmerk, zpnder bedoeling, zonder kennis van het

toekomende, naardien zy door deze kennis zelve alle de dwaasheid daar van zou-

den begreepen hebben. ïs het niet zeer natuurlyk, dat dieren, die eene valle woon-
plaats hebben , alwaar zy gewend zyn het voedzet , dat zy voor het tegenwoordi-
gebehoeven, en dat hunnen fmaak trekt, naartoe te brengen, veel meer derwaards

brengen, dan zy van nooden hebben 9 Is het niet natuurlyk
,
dat zy daar toe be-

paald worden doör het inwendig gevoel alleen , en door het vermaak van den reuk

of van eenig ander hunner zintuigen, en geleid door de gewoonte, welke zy zig

hebben gemaakt om hunne levensmiddelen derwaards te 'brengen , om die op hun
gemakte nuttigen Toont dit zelfs niet, dat zy enkel het inwendig gevoel heb-

ben en niet redenceren ? Het is door dezelfde oorzaak dat de bijen veel meer vvafch

en honig verzamelen , dan haar noodig is, cn het is niet met het uitwerkzcl van

haar vernuft, maar met het uitwerkzel haarer domheid, dat wy ons voordeel doen;
want het vernuft zoude haar noodwendig aanlpooren om allcenlyk zo veel, ten

naallcn by, te verzamelen als zy behoeven, en om zig de moeite van een over-

tolligen en nuiteloozen voorraad te befpaaren, inzonderheid na de droevige ondcr-

vintBng, dat deze arbeid flegts verloren werk is, dat men haar ontneemt 'alles wat

zy le veel hebben, en dat zelfs deze overvloed de eenige oorzaak is van den oor-

log, dien men haar alle jaaren aandoet, en van de verwarringen en vernielingen,

v/dke men in haare maatfchappy aanregt. Het is zo waar, dat het niet dan door
een blind gevoel is, dat zy werken, dat men haar, om zo te fjareeken

, kan ver-

pligcen om zo veel te werken als men wil; z'- lang als ’er in het land , waarin zy zig
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bevinden, bloemen zyn die haar dienen, houden zy niet op daar wafch en hoiiid
uit te tresken, zy ftaaken hunnen arbeid niet, noch breeken haare inzamelino-en
ar, dan omdat zy niets meer vinden om in te zamelen. Men heeft ’er op uitgevon-den, dat men haar naar andere ftreeken overbrenge, daar bloafem voor handen is*dan hervatten zy haaren arbeid, zy gaan voort met in te zamelen, met op te fta^
pelen tot dat de bloemen of bloefem van dien nieuwen oord zyn uitgeput of ver-

SÏÏipi
alweder verplaatft naar een verblyf, daar de velden nog

zy ‘logmaals voortgaan met inzamelen en opleggen, al hebben zv
reeds eens zo veel dan zy gebruiken kunnen j haare arbeid is derhalven (teen
vooruitzigt

, geene moeite, die zy neemen met oogmerk om voorraad voor zio^zel-
ven op te doen, heus inregendecl eene beweeging door het inwendi'-^ gevoel voor-
gefchreeven, en die beweeging handt aan en vernieuwt zig zo dikwils en zolang-
als ’er voorwerpen, daar toe. betreklyk, voorhanden zyn,

Ik heb een byzonder onderzoek naar de veldmuizen gedaan, en in zommio-en
haarergaaten gezien, zy zyn gemeenlyk in tweeii verdeeld; in het een ged^lte
leggen zy haarpongen

, in het ander ftapelen zy alles op, wat haaren trek ftreelc.Wanneer zy zelve haare gaten graaven
, maaken zy die niet groot , en dan kunnen zy

daar maar weinig graanen in bergen ; maar zo zy, onder den iiam van een boom ee-
ne groote ruimte vinden, neemen zy daar haar verblyf in, en zy vullen dezelve
zo veel zy kunnen, met koren, nooten, hazelnooten,ekels, naar den aart des lands’
daar zyzig bevinden, zodat de voorraad, in plaats van geevenredi-^d tezvn mS
l^aïs.

’ iritegendeel alleenlyk |efchikt wwdt naafdl mimm van 2
' Zie daar dan reeds de voorraadfchimren der mieren

^ der bijen, der veldmui
zen,gebragttot nutteloozeopllapelingen, tot overtollige hoopen, zonderoordle
zonder vooruitzigt, te fimen gezweeld; ziedaar de kleine byzondere wettén

S

het gewaand vooruitzigt dezer dieren tot de wezendlyke en algemeene wet van het
inwendig gevoel gebragt ; het zal eveneens zyn met het vooruitzigt der vogelen Het
13 met noodig hun de kennis van het toekomftige toe te ftaan , of toevlugt té nee-

Sdicpper ten hunnen voordeele gemaakt zou-de hebben
, om reden te geeven van het maakzel hunner neflen. Zv worden bvtrappen geleid om dezelve te maaken, en op die wyze te maaken : z/vTndeu ee^ftelyk een plaats die hun dient, zy fchikken zig daar, zy brengen ’er dat Jenwaar door dezelve nog gemaklyker kan worden; dit neft ïs niets anders dan^een*

P cn alwaar zy een ftil en geruftverblyf houden zullen. ^De liefde is het inwendig gevoel, dat hen leidt, en tS diïwerk aanfpoort ; zy hebben malkanderens hulp in -het zelve noodig zv vinden Jr
wél bpnalkanderen, zy zoeken zig te verbei-gen, zig aan het overige van h?t
Heelal te onttrekken, als het welk voor hun ongem.:klyker en gevaarlvker In oSt

LkTderf ’•
Zig derhalven neder in de di|ft belommerde ge-

Wvf rSinH
ongenaakbaarfte of donkerfte plaatfin, en om hun ver-

Pr
maaken, om het daar te kunnen houden, verzaniilen

Sn fk nnfftJF®’
en aiidqre kleine bouwilolïen, fchikken dezelve, en wer-.

ïfin’/r nn
gcmcene woomiig. De eene minder behendig, ofmijH,ecop hun gemak gefield, maaken flegts ruwe werken, anderen vergeSè^en
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£dadgen°ïrap^
reüaring.kan voortbrejv

‘^^MeSaTS'^ta gemeenzaatne voorbeelden bewyzen; niet alleen zy« ^ze

dieren onkundig wegens het geen gebeuren moet, maar zy weeten ze ®
,

J.,

gebeurd is. Eene hen kan haare eijeren van die eens anderen vogels niu ond^^^

fcheiden, zy ziet niet dat de eende-kiekens, welken heeft g

iongenniet zyn, zy broeit eijers van kryt of Iwut, daar
‘ het

men, met even veel zorgvuldigheid
het tegenwoordige,

voorledene, noch het ’^oekomende
, ^ y g | gelyk de andere ?

van de zelfde foort doet dikwils het geen de huiffelyke, of tamme, vogel met

doet* het korhoen en de wilde endvogel maaken nellen , de hen en de tamme een-

d^nmaakeSenie^ der vogelen, de celletjes der vliegen ,
de voorraad.

der bijen der mieren, der veldmuizen, onderllellen derhalven geen verftand in

het dier,’ en vloeien niet voort uit eenige byzondere wetten, voor ydere foort be-

paaldclykvaftgefteld, maar hangen, alle andere werk^^^

van hets-ctal van de figuur, van de bewceging, van de geleeding, en van net

-

inwendig gevoel, die de algemeene wetten der Natuur zyn, welke zy voor

^^HÏisgSrwond^^ die zig zelven zo weinig ’

gewaarwordingen en denkbeelden zo dikwils verwart, die voortbrengzel zy^er

£Tzo wdnig'’onderfcheidt van dat zyiier Iwfenen , z.g met, de dieren

en tuflchen hera-zelven en hen niets erltent dan eene fchaduvving , v^n

dere of mindere volmaaktheid der werktuigen afhangende, het

dat hy dezelve doet redeneeren, raalkanderen verdaan ,
en

bepaalen; dat hy hun niet flegts de hoedanigheden toefc ry
’

, ƒ • y^tlee-
ook die hem ontbreeken ! Maar dat de mentch zig zeilden onderzoeke,

de, zifrdoorg'-onde, hy zal welhaad de waarde en edelheid van z\,n wezen bc

oie-ken hy zal het beftaan zyner ziele voelen, hy zal ophouden zig e verhagen,

Inzil metédnenopOagdesoogs, dm oneindigen affiand zien, welken het Op

-

oerwezen tuöchen de heeften en hem gefteld heeft.
, i,

•

^ ron alleen kent het voorledene, het tegenwoordige, en het toekomende ; hy is

van alle'tvden en ziet in alle tyden ; de menfeh, wiens duuring van zo weinige oo-

genblikken is ziet niet dan die oogenblikken ,
maar een leevend ,

onfterfelyk Ver-'
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mogen vergelykt die oogenblikicen , onderfcheidt, befchikt, dezelve Het h dnnr
dat vermogen, het is door de ziel, dat de ineiifch het tegenwoordige kent hetyoorledene beoordeelt, en het toekomende voorziet; ontneem hem dat goddelvkhcnt, zo verduiftert, zo verdelgt, gy zyn wezen; daar zal niets dan het dier
oyerblyven; hy zal onkundig zyn wegens het voorledens, zal het toekomendemet vermoeden, en zal zelfs niet weeten wat het tegenwoordige zy.

1

,y
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de beschrtfing der dieren.

e befchryving is eene der voomaamfle deelen van de Natuurlyke Hidorie

2 £) 1^ der Dieren, wyl de andere daar van afhangen, lenopzigte van de zeker-

^ !-^ heid en de klaarheid der zaken; want na dat men een dier wel betchouwd

heeft, zo wel uit-als inwendig, kan men eerft het werktnigelyke van zyii

fèmenftcl en deszelfs verfcheideii werkingen ontdekken. Wy zyn

onderworpen, zodra wy ons aan gilfingen overgeeven: de

7vn zo verwonderlvk en onze kundigheden zo gering, dat wy mets konnui Kcn^

nen van de werken^der Natuur dan het geen wy gezien hebben , en wy konnen ei

nier van oordeelen, dan voor zo ver wy dezelve nagaan. De waarneemingen en

befchryvingen zyn dus de befte middelen , die wy hebben ,
om kennis in de Na’

tuurlvke Hiftorie te krygen, en dezelve aan anderen mede te deelen; maar yder

heeft eene wyze van waaraeemen ,
evenredig aan de iiirgeftrekheid van z^nie kennis

,

en van zyn vernuft; hoe meer men weet, hoe meer men, waarneemende, ontdekt,

en men doet zyne ontdekkingen naar het vermogen van zyn vernult gelden. Der-

halven zyn ’er noch gronden noch regels, om den Waarneemer ten gidle te dienen,

de wegen, die men hem zonde openen, zouden zynen voortgang niet verhaaften;

liy is verpligt om voor eerft te blyven , daar hy is , en kan zig geenen nieuwen weg

baanen , da"n naar niaate dat hy voortgang maakt.
^

In het tegendeel, die befchryfe, moet aan het gemeen de wyze medcocelen,

die hy in het opftellen van zyne befchryvingen volgt : de kenze van deze manier

is zeer gewigtig, want hier van hangt niet ilegts de klaarheid van zyM belcnry*

ving af, maar 'ook de gevolgen die ’er uit konnen getrokken worden. Het is dus

volftrekt noodzakelyk overeentekomen in de grondbeginzelen en regelen, die

nauwkeurig moeten gevolgd worden in alle de befchryvingen, e;i zig een rang-

fchikking van befchryving voor te ftellen, in plaats van de rangfchikkingdernaaiii-

lyOen ,
welke tot heden toe de inecfte Natuurkenners hebben bezig gehouden.

Een beredeneerde naamlyftis niet anders , dmi cenc agtereeiivolging van omfchry-

vingen. Mengua allederangfchikkende verdeelingen na, diemenvande verfcheiden

ryken der Natuurlyke Hiftoric gemaakt heeft; dan zal men duidelyk zien, dat yde-

re volzin eene omfehyving is van eenc foort. De gcQagts merken verbeelden cene

algemcene oinfchryving van alle foorten, welke tot een gefligt b.-hooren; eindelyk

zal men in de ordens en in de benden nog algemener omfchryvingen vinden
, wel-

ke die der geflagten bevatten. Dus is het gefield mee de rangfehikkingen der naa n-

lYfcen, welke men voor grondbeginzelen dor Natuurlyke Hiltorie opgeeft, en dit is

*de tegenwoordige ftaat dezer wetenfehap by de raeefte Sclyyvers. Zyn dan de Na-

tuurkenners nog in die diiiftere eeuwen ,
alwaar de Umuerfalia en Catbegorkn

der fchoolïu het onderwerp van de befpiegelingan der geleerden waren? men deed

toen veel moeite ,
om alle de deelcrl der wetenlchappo}! in cenen ftelregel {formit-

/th te brengen; en hetgeheelal in den boom. van Porphyrius te verbeelden, die

I
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.egter met anders is., dan eene rangfchikkende naamlyft, en eene agtareenvolsiii^
van omlchryvingen, gelyk onze rangfchikkingen der Natuurlyke Hidorie.

^ ^
W aniieer men maar llegtszyne gedagten Iaat gaan op den voortgang dér weten-

fchappen
, zalmen zien, dat, hoe minder zy gevorderd waren , hoe nicer de men-

Icnen waanden
, dat zy bekwaam waren om alles te begr\'’pen en uit re leggen. Men

twyfFelde nergens aan in de wj^sgeerte der Ichoolenj en dew'yl men de wetenlchap
,m omfchryvingen deed beftaan , wüde ydcr omfcliryvcn eer hy ter deeg kende
hierdoor had men een bedriegelyk beeld der inenlchelyke wetenlchappen ; en
naarnwten men waare kennil&n verkreeg, zag men de dvvaaling. Thans is men
overtuigd, dat het zeer moeijelyk is, om de beil bekende zaaken^te bepaalen , om-
dat de omfchrjwingen maar de uitwerkingen zyn van onze kenniflen, die altvd
bepaald zyn, en zelis feilen. De naamlyfl; raaakende Natuurkenners zyn de eenitre
die de oude vooroordeelen behouden, zy vertraagen den voortgang der Natiiufly-
ke liillorie, xven als de fchoolfchewysgeeren,zo lange tyden agtereen, den voort-
gang der weetenfebappen vertraagd hebben^zy willen de verfchillende vóórtbreng-
zelen der natuur bepaalen, eer zy dezelve wel belchreeven hebben. Dit is oordee-
Jen, eer.men kennis heeft, en anderen iets te willen leeren, hetgeen men zelf niet
kent. Ook zyn de rangfchikkende naamlj'^ften en de omlchryvingen, welke zy be-
helzen, flegts zeer gebrekkige fchetzen van het Tafereel der Natuur, dat alleen
door volkomen befchryvingen kan gekend worden.
De befdu-yving eener zaak bevat ook haare omfchryvingen , en neemt alle zwaa-

righeden weg, die uit de onzekerheid van den naain konden voortdoeijen : geTol
gelyk haat eene goede wyze van befdiryven niet alleen gelyk met de befte ran<r-
fchikkendenaamlyften, maar bevat dezelve ook alle, zo ten opzigte der befchrv-
viiig, als der naamen ; en de wyzt van befchryven kan niet wiilekeuricr zyn
noch onderworpen worden aan de dwaaiende overeenkomft der raenfchen,”omdat
de onderwerpen zelve liunne befchryving in het geheel opgeeven, en zo als de
Natuur hen voortbrengt.

In de Natuurlyke Hiftorie kunnen de befchryvingen niet egt zyn, dan voor zo
ver zy volledig zyn ; want iudien men een of meer deelen van yder dier belchrvfr
zonder het zelve m zyn geheel te befchouwen

, vertoont men een gebrekkitr of
harsfenfchimmig tafereel; en inderdaad, wat denkbeeld kan men maaken vaii'^een
dier, van het welke men niet dan ,de tanden, borften of vingers vertoont? wat
verbeelding kan ons zulk een miftèlyk liiamenllel geeven ? Het is op zyn beft ge-
nomen een raadzel, daar de Natuiukcnners den flcutel van hebben, en dat voor
anderen onraogelyk is om te raaden ; Jaaten wy om dit te klaarder te toonen een
voorbeeld neemen: ik vraag? ivelke zyn de dieren, die van veele anderen ver-
fchillen , dwr de tanden ? die zes voortanden hebben in yder kaakbeen ivelke in
de bovenkaak krom zyn, en in het onder kaakbeen naar onder fiaanjzeer korte
hondstanden, die van de anderen afftaan , en maar eene hosve aan den voet heb-
ben

, en iivte horjlen aan de liejfchen Een Natuurkenner zal ten eerften zeg-
gen uwe Helling is drie vierde te lang; Aristotjeles heeft het met een woord ge-
zegd, het zyn de gehoefde, de paarden, ezels, muilezels, en zebra’s, maar vvat
iiieeten die lieden daar van denken ,

die leeren Vvillen ? wat zullen zy van die tanden

,

(e) Likkz;i Syft. Nat. XII. 1707.
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die hoeven, die borden maaken? die is alles wat hun voorgedeld word? zy zul-

len alle dieren den mond niet openen, om de tanden te teilen, en ook dit zoude

hen de wyfjes niet doen kennen, die ’er zo veel niet hebben, als de manne-

tjes, ten minden in de raeede van deze bende; zullen zy de borden zoeken?

men ziet dezelve in de meede mannetjes niet, en zo zy ’er al zyn, zyn zyniet.

op de gemelde plaats (aj; dus blyft alleen het derde deel van het raadzel op te

loden te weeten, welke zyn de dieren die eene hoef aan eiken voet heb-

ben? bit kenmerk is het eenige dat wezendlyk en vad is. Maar zal men den

rangfehikker op zyn woord geloovcn , na dat men in de tanden en borden mis-

leid is? Zoude men dan alle de dieren van de geheele waereld moeten zien, om
zig te verzekeren, dat de paarden, de ezels, muilezels, en zebra’s alleen gehoefd

zyn? Laaten wy voortgaan, en de middelen inzien, welke de rangfehikkers ons

aan de hand geven, om de gehoefde te onderkennen; ziehier dezelve. Het paard,

de ezel en muilezel verfchillen van elkander door deiiftaart, hec padui heeft denzel^

ven geheel hairig , de geheele lengte door, die van den ezel en muilezel is alleen aan het

eind nairig, en de zebra of kaapfche ezel heeft de dwarlTe banden van verfchillcn-

de kleur, die op zynehuid zyn, voor kenmerk, cn dat is het al. De rangfehik-

ker is voldaan; hyzal ook nooit een paard voor een ezel neemen, zodra hy den

ftaart ziet. Maar welk denkbeeld heeft men van een paard, o.n dat men het getal

en de plaatfmg van de helft van deszelfs tanden kent, en van hunne borflen, de ge-

daante der hoeven ,
en de Ichikking der hairen van den ftaart ? Laaten wy onder

zo veelc andere dieren een paard zien, laaten wy de kcntcekenen, die hen onder-

fcheiden ,
nagaan ,

het zullen gewis noch de tanden, noch de bjrden zyn, die men

niet ziet , en ondertuITchen heeft nooit iemand misgeüUl in de kennis van een paard

:

het geen de kenmerken van een dier uitmaakt, voor ons gezigt, is deszelfs gedaan-

te iii haar geheel genomen , deszelfs houding , gang, de evenredigheden der ver-

fcheiden deelen van zyn lighaam ; zie daar het geen het ons in den eerden opdag

doet kennen; het zelve nader belchouwende volgen wy de byzonderheden zyner

vcrfchekicn deelen, wy kennen het niet, dan na alles gezien te hebben, dat wy
zien konnen.

De Natuurlyke Hiftorie bepaalt zig niet aan de kennis van het uitwendige, zy

ftrekt zig verder uit; haar voornaam oogmerk is , het inwendig gedel bloot te leggen

,

en door de befchomving der inwendige deelen , het tuigwerkelyke der beweeging

die men uitwendig ziet,' de oorzaaken der driften en genegenheden, die aan yder

ibort eigen zyn ,
uit te leggen ; derhalven zyn de befchryvingen dan eerd vol-

ledig, wanneer zy zig tot het inwendige uitflrekken. De Natuurkenneri hebben dit

ftuk te veel verwaarloosd , de meefle fchynen zig bepaald te hebben ,
om de fchorfch

alleen van de voorwerpen der Naciuirre zien, even gclyk reizigers, die alleen de

muuren der (leden, of de voorpoitanlen der paleizen befchouwen, in (leede van het

binuenfle te bezigtigen, en alle de meeflerllukken der kond, diik voor ftuk te be-

fcheuwen. Laaten wy deze oppervlakkige nafpoorders nier navolgcn, laaten wy
onze onderwerpen en alle derzelver gewigtige deelen doorgronden; maar wagten

wy ons teffens voor kleinigheden, die ons tot ydele befpiegelingen zouden bren-

gen
,
daar ’er zo vede gewigtige ftukken in de Natuur te ontdekken zyn.

(a) Zie de befchryvicg van het paard, hierr.a.

ir. Deel. H
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Alles wat dienen kan om de kennis te vermeerderen in de dicriyke hiiishouJin^

moet in de bcfchryving der Natuurlykc Hiftorie plaats vinden; dit is een regel, die yder
kundig Waarneemcr ten gidfè (Irekt: zy die dit oogmerk uit het oog verliezen en
zig geen plan voordellen, welk hen kan geleiden, verre van aaiunerkiri'^en te
raaaken op hun Huk , zien zonder onderfcheideiitlyk oordeel alles wat hun voor oog
komt. Allcdedaaden der dieren fchynen hun even gewigtig, zy zouden zelfs die niet
verwaarloozen, die hun het geval opgeeft, en die van het dier niet afhangen. Zy
bofchryven met de nauwkeurigüe omzigcigheid , de mismaaktde deden van de lighaa-
inen der dieren, zy Ichynen zelfs aan de mind gevvigtige, en welker verfcheidenhe-
den het tocvalligft zyn, den voorrang te geeven.
Deze Waarneemers, geheel door hun onderwerp bezwaard, verheffen zig nooit boven

hetzelve om ’er de waardy van te kennen; deftoffen, welke zy verzamelen
, zyn zo

fchraal en broofch , dat zy nooit in het opregten van een Hevig gebouw konnen te
pas gebragt worden. Zy doen moeite om dezelve ineenen opgeblaazen ftyl te be-
fchryven, welke door de geringheid van het onderwerp nog Magchelyker wordt;
zy meenen

, dat alles wat zy de moeite genomen hebben om te zien
, ook verdient

geleezen te worden: maar welke drift men in deze eeuw ook voor de Natuurlyke
Hiftorie hebbe, kan men niet veel werks maaken van die gewaande wonderen en
men moet wel zorgen, van niet in die onnodige kleinigheden te vallen..

’

De keuze der onderwerpen is her vooriiaamfte deel in de ftraenftellin(r der bc-
fehryving, maar deze zoude niet genoegzaam zyn, zonder de keuze der uitdruk-
kingen. Alle befchryving, diemongewoone en dubbelzinnigebewoordin'ren bearee-
penis, IS den mecftcnlezeren niets waardig, wyl’cr weinige zyn , die zi^r willen
toeleggen op, en raaden naarzaaken, die duidelyk en geraakkelyk behoorden te
zyn ,

of het gebrek der uitdrukking behoorden te konnen vergoeden : de befchrv-
vlng is een tafereel , indien ’er verwardde en valfche kleuren in plaats hebben
konnen zy geen bepaald en waar beeld uitduiden; men ziet door eenen nevel

, en
men kan niets onderfcheiden. Dusdanig zyn de bcfchryvingen, die uit barbaarfche
bewoordingen beftaan , die geen menfehverftaat, noch een beteekenis hebben, dan
in de herlTenen der Schryveren, die dezelve verzonnen. Men moet zi<r niet ver-
beelden, dat de lezers gaarne eene nieuwe taal zouden leeren om eene belchrvvin<r
te verdaan; en wanneer zy die al wilden, hoe zouden zy woorden beoTypen"^ die
zonder cenigen vaften regel faamengefteld zyn, in eene uitfpraak die in ?eene’ taal
bekend is ? Het is niet deze nieuwigheden in de uitdrukking, als met de veranderino'
der naamen, die het algemeenft aangenomen zyn : ik begryp niet, dat een Schrv*^
ver zo onredelyk zoude Z3m, om op nieuw naamen te geevea aan reeds benoemde
zaaken, en om onverftaanbaare uitdrukkingen te gebruiken

; dat is te willen fpreeken
ora niet gehoord ,

en te willen Tchryven om niet verftaan te worden. M-m moet
ydere zaakbyhaaren bekendften naam noemen, laaten wy haarnoemen’o-ely'kzy se-
noemd is, en alle de uitdrukkingenvan onze taal uitputten, eer men '^andere roe
gebruike ; ons cenig oogmerk is, om de zaak te doen kennen

, en ons op de duidc-
lykfte vvyze uit te drukken, wanteen bekende zaak heeft altyd eenen naam geliad
en de taaien z^m altyd ryk genoeg voor die gcenen , die wd Ichryven.

’

In _de bcfchryvingen moet behalvcn dar, nog eene byzondere foort van uit-
drukking zyn, veel verfchillende van die derwoorden

; de uitdrukking der zaake
het is de fchikking van het tafereel, en die is veel moeijeiyker,dan die der kleuren. Yder
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voorwerp vertoont zig onder een byzonder gezigtpunt,derhalven moet yder voor-

werp op eene byzondere wyzc befchreeven worden, opdat de befchryviug aan het

onderwerp beantwoorde. lutuilchen zyn ’er eenige algcnieene regelen ,
welke men

op alle belchryvingen zoude konnen coepaflen, omdat de zintuigen in alle men-

fchen dezelfde zyn, fchoonde voorwerpen, op welke zy dezelve oeffenen, ver-

fchillcn: in den eerften opllageener zaak, zien wy dezelve in haar geheel, en alle

de deelen by elkander, eer wy dezelve onderfcheiden 5 dus kan men in de befchry-

ving van een dier zig niet ontllaan, de natuurlyke orde te volgen, welke be-

ftaat in te beginnen met de geheele gedaante van het dier, eer men de deelen van

deszelfs lighaam in het byzonder verhandelc : men moet ook eerft het uherlyke,

daar na het inneriyke belchryven, enz; en altyd van het algerrieene tot het byzon-

dere afdaalen. Maar deeze geheele figuur, ditfamengenomene,en de befchrjving

der uitwendige gedaante konnen op verfcheidene wyzen uirgedrukt worden ; dit is

de uitdrukking dtr zaake zelve, die verlchillend moet zyn in de verfcheidcn onder-

werpen, naar maate dat zy van elkander verfdiillen. Men vergelyke een paarden

een varken, een hart en een rhinoceros, en men zal ten eerllen zien, dat de

eerfle penceel trek zelfs voor de eene en andere moet verfchillen.

De bezielde wezens
,
gaan van den ftaat der ruft tot den (laat derbeweeging over,

en door dezen overgang vcreillchen zy twee deelen in hunne belchryving ; altoos

moet men beginnen , met een dier in den ftaat der ruft tebefchryven j dit is de grond

der befchryving van den ftaat der beweeging, omdat men in deze de verfcheiden

deden van het lighaam niet duidelyk genoeg ziet , men ziet niet dan derzelver verplaat-

fing , en men heeft nog moeitegenoeg ,
om de agtereenvolgingen der beweegingen en

der handelingen naar te gaan; maar yder dier moet byzonder belcbreeven worden in dca

ftaat der beweeging en in den ftaat der ruft, omdat de kragten ,
en de agtereenvol*

gingen der beweegingen in verfcheiden foorten van dieren verlchillen , gelyk de ge-

daanten der üghaams deden. De befchryving van het dier, in den ftaat der fuft be-

ïchonwd , bevat de verklaaring van alle de deelen van het lighaam en dc uitdruk-

king der geheele gedaante; dit moeteen gelykende afbeelding zyn, in welke men

de houding van het lighaam en de trekken van het dier ziet; maar de befdtryving

van het zelve dier, in den ftaat der beweeging gezien, wordt een hiftorifdi tafe-

reel, welk het in verfdieiden houdingen aflchüdett, die aanhet zelve eigen zyn , en

in alle de trekken van bewö^ging, welke het volgens zyne natuurlyke neiging maakt

,

wanneer liet door zyne nooddruft aangezec, ofvan zyne driften bezield wordt. Om
te toonen hoe noodzakelyk deze beide lborten van befchryvingen zyn, en hoezeer

zy van elkander verlchillen , zullen wyons een tafereel verheelden, daar, by voor-

beeld, een leeuw op gelchilderd is, op zyne vier pooten ftaande, het hoofd nedergebo-

gen, het oog bedaard, de maanen hangende , de Haart fleepende; laat in een ander tafe-

reel dezelve leeuw gezien worden , brullende van toorn ,
het hoofd opgeheven, het

oog woeft, demuilfchuimende, de ftaart dreigende, de pooten uitgeilrekt, dena-

sets nitftaande; zouden wy uit deze twee fchilderijen hetzelfde dier kennen, indieii

wy niet eerft een denkbeeld hadden van een leeuw in eenen ruftenden ftand , eer

men hem in de beweegingen zyner woede afmaalde? Ik antwoord neen, wantwy
zien op het aangezigt van een menfeh, die van toorn vervoerd is, de natuurlyke

wezenstrekken niet.

De dieren hebben ook hunne wezenstrekken , dat is
, wanneer men de voor-

n z
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naamfte tiekken vaa hun aangezigt mot die trekken vergelykt, welke het aano'.wiirrvan een menfch uitdrukken, vindt men eene fóort van flauwe gelykenis • enhoeon-regelmatig deze ge-Iykenis ook zy, egtcr voldoet zy, wanneerwy het aangezi^rt van eeiidier zien, om ons de denkbeelden van fchranderheid ofdomheid,van za^theid^of wocfl:.heid te konnen herinneren, welke ons de wezenstrekken van zekere menichcn aan detandgeevcn. Deyekten, welke ha in de dieren vcrfchillen, zyil&Tmi-langen van de lengte der kaakbeenderen

, van den neus
, en van den afilandder oogen van elkander Dezelve trekken hebben veel invloeds op de wezensSken dermenfehen, ook heeft men gemeend, dat yder menfch een bvSïïe

i;?n ^ gcaarcheid eenen inJloed olhem hadt. Zulke herlTenfchmirnen zyn zo ongerymd
, dat men ’er niets uit b'^fluitennwet, dan dat, behalvcn de grovere gelyklieid, die ’er tuflehen het aan'rczig S

dieren, en dat van een menlch is, nog eene foott van overeenkomftSndeJ
wordt, tulfchen de voornaamfle wezenstrekken

, welke overeenkomt zuiver flof
felyk is, en in de dieren niet dan driften onderflelt, die door hun en p-eaarr'
heid voortgebragten met dia vergeleken koiinen worden , welke enkel vanher die -
Jyke gedeelte van den menfch afhangen..

'

_

De wezenstrekken der dieren, in dezen zin genomen, zyn zeer bezwaarlvk tevinden en uit te drukken, de mcdnikking dezer al oeelding is zeer fvn en teder nX
wy veele fchilders en teekenaars

, die de trekken van het nienlchelvk ofdierlui- o,
zigtmeeflerlyk uitdrukken, zonder egter het kenmerk van vveLfte freXL
is minder moeite om tafereclen te Ichildereir de drifren i

konnen niet twyiïelagtig zyn; ook liebbeii de Ichildtsmeer viordeekwa—
een jagtofgevegt van dieren afbeelden

;
groote nieellers alleen konnefeei^Xe afbeddingen maaken zo als dezelve wezen moeften,om aande befclnwving der dTéSnX

in ruftzyn, te beantvvooiklen Maar defynheid van deze afbeeldingen uatu irlyTiüt.è!
drukt, ontfiiap t den meefen kenneren, omdat zy de natuur nietgenoeg raadpleesëi fn
dekenteekenen van de wezenstreklten der dieren, die zo kenbaar zyn, niet genSnapan ,gelykdeloosheid vanderi vos, defclxnwheidvan denrheebok, dedoSLlvaneen prken. Men is meeraangedaan op het gez.gt van de woede van een Uier diezl te-gen de hardnekkigheid van een dog verweert

, ofvan de kwaa.liarrio h«: i .
® ü

va,ken, dautop, da l,o.Uan gekW is; dit aankan
fef" fvaiikwaardaartigheid in hetzwyn,is de uitdrukking van eenen woedeX, S buiten zig zelvenzynden flaat, en dus zeer veel verfdiillende , van deuftaat Xrutm welken ons de ftier voorkomt ais een log , en het wilde varken als een hVn d ,l •

de fchildery welke hen dus afbeeld:, zoude het min ft gezogt worden
noodzakelyk tot de waare kennis van het cara^r dezer dieren - dn[ 7 i ^
fchryving vaneen tlier,in den ftaat der ruft, alleen van belang zyn, voofdie 'rWe

uiteripe doelen der dieren konnen niet dan aan de^atumlykc Hiftone behooren
5
maar de befdiryving der inwendio-e konnen tor

fcheiden oogmake,, dienen, cn tot verlcheiden vveetenSOT'’LE^^^
weetenrehap, ydereiconft, ^vbtnikt do middelen, dgïïIr
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orn tot haar oosraerk te komen ;
maar deze middelen verfcliillcn weinig in

ge weetenfchappen, in welke de onderwerpen overeenkomftig zyn, gelyk de m-
tuurlyke Hiflorie en de Ontleedkunde ,

beide behandelen zy debefchryvmg der

wcndige deelen der dieren; ondertaflchen moeten de befchryvingen der l>acii«rlyke

Hiftorie verfdiillen van die derOntleeders, omdat het onderwerp derNatimrlykc Hilto-

rie niet juill; het zelfde als dat der Ontleedkunde is_. Maar djc zoude vooi eenc vreem-

de ftelling konnen doorgaan ,
daarom is het noodig ,

dat ik de zaak verklaare.

Indien men de Natuurlyke Hiftorie in alle de iiitgeftrekcheid befchouvyt, welke

haare naam aan de hand geeft, wanneer zy haare gewoone paaien overlclireedt ,
is

het zeker, dat deze weetenfchap alle de kundigheden bevatten zoude, welke ee.u-

ge betrekking tot de dieren ,
planton en delfdoffen hebben: en in

der dieren alleen zoude men de Ontleedkunde, Geneeskunde, Heel-en

de vinden, en alle de konden, welke men omtrent de

oeffent; alle deze weetenfchappen, iSj..

toriezyn, of liever eene famenraping van kundigheden onder d.n naam van IN x

tuurlvkc idiftorie. Men zoude takjes en takken hebben, zonder dam, waar dezel-

ve aan valt zyn, zonder wortel, die dezelve voedt; zulke eene onderfteljing zon-

de zeer vreemd zyn : ook bevat de Natuurlyke Hidorie kundigheden die met bchoo-

ren tot de Ontleedkunde ,
noch tot de Scheikunde, noch tot do Heelkunde ,

enz,

maar die den Natuurkenner aandniden; daarom is het, dat deze weetenfchap zo

onderfcheiden is , van die weetenfchappen en^ konden , welke van dezelve arhan-

gen. Men zoude dit miflchien door omfchryvingen konnen betoogcn, maai dewyl

dit foort van bewys altoos dubbelzinnig is , zullen wy den grond der wceienlchap

inzien , en om ’er over te oordeelen ,
zullen wy het voorbeeld van de belchryymg

der innerlyke deelen van de dieren neemen , in zo verre zy tot de Natiuirlyke ilis*

torielcn tot de Ontleedkunde betrekking heeft ,• laacen wy nagaan in welken op-

zigte zy van elkander verfchillen in de befchryving van een onderwerp, dat aan

beide gemeen is.
, u • j

De Onileeder ontleedt zyn onderwerp ,
de Natuurkenner gaat het na ,

en beide

befchryven zy het. Ik merk hier de Ontleedkunde aan als afgelcheiden van de rhy-

fiologie of natuurkundige Ontleedkunde, en als alleen de kunfi: van te ontlec-

den in dezen zin ziet de Ontlecder het enkele onderwerp, dat hy voor (Mgcn

heeft, tervvyl de Natuurkenner zig met zo veele Cjortelyke kenmerken

houdt, als het onderwerp op zig zelven eigcnlchappen bezit; Iiy zocat in v,

vooribrengzelen der Natuur, verlchil en gelykenis, dus de eene in het oog hou-

dende verheit hv de andere nooit,- zy moeten alle een gedeelte van zyne kundig-

heden uiemaaken , en bewyzen aan de Natuurlyke Hiilorie opleevereii. Deze wee-

tenfchap gaat met eenen gelyken flap door de foorten ,
gedagten , beni en , en

rvkcn, en haare grenzen zyn zo uitgebretd als de Natuur zelve. De (. ntlee-

ti’r inteo-endeel houdt zig alleen aan zyn onderwerp, dat hy voor zig beert, hy

b'fchouwt het in alle zyne deden, en dat met zulk eeneii aandagt, dat hy her

onder zyn oog ziet aanaroeijen, en door het gediumg verdeden en weder ver-

deden meent hy eene ^heele vvaereld te ontwinden. Dit onderwerp
, zo uitge-

ür<-kt iii alle zyne byzonderheden , wordt van eene atoote lutgearektheid in de be-

fchryvin<y en houdt den Ontleedcr alken bezig; hy gebruik ’er alle zyne Icorll

toe waar van de bewerkingen zo fyn en teder zyn ,
dat zy de grooifto fcherpzmmg-

11 S
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heid en de bekwaamde handigheid onderftellen. Alles ontwikkelt vnnr her

cïf '^y zfe’t den loop
cicr rymte vezelen

, hy volgt de zenuwen en vaaten tot m de kleinfte takmaakiri-gen; hy dringt in de allergcbcimile holligheeden , hy gaat het binnenite der nauw-
Ite Ivleins biiizui na, hy legt de werktuigen der ailervalle deekii open, hv kan de

h?n in n hyfiiydt, vcrwydert en neemt weg alles wat

lln^-n
‘}y licht opzyn voorwerp, door ’er gekleurde vog-

i?pJ
fPH'icn, waardoor de allerfynlle deden zigtbaar worden; door middelvan het microscoop vergroot hy zyn voorwerp ; einddyk de Ünileeder verdeelt zvnonderwerp lu alle deszelfs punten , cn daalt in de dieptens der Sndinr oïï

dezelve in_ hunne eerde grondbeginzelen te zien, terwyl de Natuurkennei alle zvne
waanieeming algemeen maakt, en zig hooggenoeg verheft, om meteen onflan-van
het oog de algemeene uitwerkingen der Natuur te zien.

^ ^

Tot weetenfehappen, in welke men zig zo verfchillend gedraagen moet heeftmen vcrfchillende wegen, tot dezelfde bewerking, noodig, dit is het ^een’er ne
beuren moer in de beldiryving van de innerlyke' deden der dieren. YderOntleSj-
Jcundige befchryving der deden _is goed , zodra ze duidelyk en met de waarheid over-
eenkomlllg iS, de wyd'oopigheid moet miflehien in dozen meer gezoet dan ver
mydt worden Wy zouden hier verfcheiden werken ten voorbeelde konnen bv*brengen welker wydloopigheid alle haare verdienfie uitmaakt: dus is het niet "eS-gen, met de bcfchryvingen der Natuurlyke Iliftorie zu

,‘-i"ict gelee

m-lke men nie. kan overfdireeden
, zonder in duillerheden ofkleSted™

Icn, bnaten deze paaien .s alle wydloopigheid overboodig, en mefS "er nooheen gegrond gevolg Uittrekken.
° er nooit

De vraag is dan welke zyn de paaien, die men zig moet voorfchrwen
befchryvingen der Natuurlyke HiHorie, en hoe konnen die wydiopigheden verraë len
worden, die verre van noodzakelyk te zyn , verdriet bnaren? dLi?is een gerSd e i
duidelyk middel voor eep yder, die het onderwerp der dierlyke beiciiryvingen ove7-
dagt heeft. Men fte t zig vo^r , om de wezendlyke eigenfehappen der dieren teleeren kennen, daar kan men met toekomen, dan doordevoorimmlle gelykhedenenverfe lillen, welke ’er onder verfcheiden dieren zyn, by een te brenS en deeene met deanlerc tevergclyken, om dezelve te leeren onderfcheidënTdiï namoet men belcnryvingcn manken, welke met elkander konnen vcrgeleeke^ worden. U. deze vergelyking pi men niet alleen de kennis van yder dier verïïvrn
maar ook algemeene kenniacn voor alle dieren , het welk de voornaamflfffio-’
heden zyn, ^wlke ivy uit de Natinirlykc Hillorie trekken konnen. Zodra meë wel
overtuigd is, dat de belchryvingen moeten vergeleekon worden

, zal mcnnSfm erm twyffe flaan, dat het ten vo len noodzakelyk is, alle de befebry^n voh
gens dezelve fchets te maaken. Een fchets der belchryving is de wyze! wJlke

^ .'''a;irneemen der dicrii; ?der WaarLemeT kan

tvd zyn , wanneer zy al-

W ann-er wy allu onze befemyvingen volgens dezeifdefcheesmaaken, vermyden
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\vy overtolligheden, want hoe ui tgellrckt. deze befchryvingen dan ook zyn mo-
gen, zullen alle derzelver deden van nut zyn; indien yder dezer deden in de be-

fchryvingen gevonden worden, zal ’er eenig gevolg uit de vergelyking, die men ’er

van maakt, konncn opgemaakt worden. Ik beken, dat’erzommige gevolgen zyn,

zeer onverlcbillig, ter bevordering van onze kennis, yder vernuftig Waarneemcr
ziet dezelve voor uit, en vertvaarlooll ze 5

maar indien ’er zig VVaarneemers hiaten

vinden, die geen oordeel genoeg hebben om cene goede keuze te’ doen; zal de
vrugt van hunnen arbeid niet geheel verloren wezen, wanneer hunne btichryvingen
volgens zekere fchetzen zyn , dewyl men als dan het kaf van het koorn zal kon'nen
onderfcheiden. Om dezelfde reded konnen alle gebroken en onvolmaakte befchryvin-

gen, alle die, in plaats van de wezendlj'ke deelen te behelzen, enkel cen onvol-

maakt getal derzelver bevatten , tot bevordeiing der weetenlchappen dienen ,
in-

dien dezelve deelen in alle de befchryvingen gevonden worden , en volgens dezelf-

de fchetzen befc-hreven zyn ; men kan dezelve naderhand in de geheele befc’hry-

ving uitwerken cn vergelyken: zie daar het nut, dat men uit de vvyzen der rang-

fchikkingen halen kan. Deze behelzen flegts de befchryving eniger declcn van da
voortbrengzelen der Natuur, volgens welke zy vervaardigd zyn; dit is te weinig

om dezelve in hun geheel te doen kennen ; maar dit is reeds een liap , wyl deze

deelen der befchryvingen volgens zekeren regel en fchikking zyn, cn dus konnen

vergeleken worden. Ook komen de naamlyhraaakers, die het minft voor hunne
rangfchilckingen yveren, daarin overeen , dat het voornaarahe voordeel, dat men
van de veelheid der rangfehikkingen kan trekken, is, dat de befchryvingen ’er door
vorderen; omdat hoe meer rangfehikkingen men van deze foovt maakt, hoe meer
deelen ’er befchreeven worden. En inderdaad wanneer de naarnlyllmakers alle de
deden zullen uitgepuc hebben, door hunne telkens nieuwe rangfehikkingen, zul-

len zy, zonder twyffel, by gebrek van hulpmiddelen, wanhopen, van ooit het

Samenftel der Natuur te vinden; en het is te hoopen, dat zy hunne fchade zullen
'

inhaaien, door voordeel te doen, met de ftukken van hun eigen nunenltel, en al--

les in cene fchets faamen te trekken, om de geheele befchryving te volmaaken.
De Ontladers, te lang bezig met alle de deelen van het menfchclyk lighaam, hel>'

ben eindelyk him onderwerp uitgeput; cn gieen zaaken van belang meer heb-
bende te befchryven, hebben zy zig in nodelooze uitpluizingen begeeven.; zy
hebben meer handigheids en vernufts .te kohe gelegd, om onmerkbaarc dingen
te zien, dan ’cr noodig was, om wezendlyke ontdekkingen te doen. Dit gebrek
van behandeling heeft zynen oorfprong uit eerte heerfchende dwaaling; men meeiy
de, dat het genoeg was, het menlchclyk lighaam te ontleden, om alle deszelljs

werktuigen te ontdekken, en men heeft de handleidingen vcrwaarioolf, die men
uit de waarneemingen van het lighaam der dieren haaien konde; dit was kwalyk
geredeneerd; of veel eer men redeneerde over deze floffe niet, men vergenoegde

zig met zien, zonder eene goede vvyze van zien te zoeken. VVarine{.’rwydc voórc-
brengzelen der Natuur befcliouwen, ontmoeten wy dikwils zulke donkere wolken
die niet te verdryven zyn, zonder van alle kamen licht te ontlcenen, en hetzel-

ve uit de verlcheidenhcid van haare werken’te reemen , waardoorwy pogen dezelve te

ontdekken , door hen met elkander te vergelyken.Wanneer men llegts het lighaam van.

een menfeh befchouwt, kan men geen denkbeeld hebben, dan van diTweiktui-
gea welke in het zelve zigtbaar zyn; maar wanneer men het menfehelyk lighaam.
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lïiet lietlighaam der dieren vergelykt, oordeelt raen van die, welke verborgen zvn
in den menfcJi, door die van dezelfde foorc, welke men in de dieren ziet. Dezeweg van vergelyfcing, brengt ons tot paaien, die wy nooit zouden hebben 'konnen
vinden, door het nalpooren van een enkel voorwerp.
Daar zyn onder de Üntleedets VVaarneemers, welke de noodzakelykheid gezien

hebben, om verlcheiden dieren te vergelyken,ten einde tot de kennis der dierlyke huis-
houding te I^men , en zy hebben deze navorfchingen den naam gegeeven van ver-
gelykende Ontleedkunde. Men heeft, met dat oogmeik, verfcheide foorten
van dieren befchreeven (i?), maar in de meefte dezer belchryvingen ontbreekt,
die eenvoimigheid der fchets, zonder welke de belchryvingen in de vereelvkende
Ontleedkunde onnut zyn. Yder heeft zyn voorwerp van die zyde beSfven die
hem het aanineiklykft Idieen , en heeft het voorwerp maar alleen oo zig zelven ffe
zien, zonder zig aan de vergelyking met anderen van dezelfde foort te laatengelee'
gen zyn; zodat ’erin de befebryving der dieren deden zyn, welke zeer breed-
voerig behandeld worden, in zommigen, terwyl dezelve byna niet vermeld wor-
den in anderen. Dit vindt men in de befte werken van deze foort, die wy hebben

. fchoon het op verlcheiden plaatlên blykr, dat de Schryvers niet ver van de goede
wyze af waren , en zy dezelve wel zouden gevonden hebben , iudien hunne ar'
beid vervolgd ware geworden. Men ziet in de befchryving der dieren van den Hr
IlEURAULT, en in die welke in de gedenkfebriften der Koninglyke Akaderaie van
Wectenfehappen gevonden worden, dat de dieren, welke het meeft naar elkanderplyken m dezelve befchryving met elkander vergeleeken worden, by voorbeeld
het ftcekelvarken met den egel; de wezel met de marmot. Iemand die een denk-
beeld had van een dier te vergclyken met een ander dat het geleek kon her nok
tefleus met een ander vergclyken, dat een weinig minder aan het zelve geleek en
was op weg om de vergelyking op alle dieren uit te ftrekken. Dit ontwerp’wel
gdchiktzyiuk, konde hetmet anders zyn, ofmen moeftalledebefchryvino-en naar
eene fchets maaken, of ten minften zoude meii’erde noodzaaklykheil van gezien
liebben, indien men eene volkomen verzameling van vergclykende Ontleedkunde had
willen maaken. De liimenraping van ValentiniC^), welke de nitgcilrekfte verza-
meling is, die wy van deze lbort hebben, zonde reeds veel konnen roebren-gen en aanmerkeljke flukken voor de dierlyke hiiislioiiding leveren indien der
zdver befchryvirgen alle met eene algemeene wyze over een kwaamen i’maar dit ge-
brek is by geluk een:gzins te herftellcn, want men kan een gedeelte dez°r be
fchryvingen tot een eenvormig plan brengen. Jk heb ook voorgenomen uit deze
bronnen te putten, toen ik de belchry ving der dieien ondernam; maar voor dit
ik verklaare, welke de deelcn der befchryving zyn, die aan myne fchets konnen
beantwoorden, moet ik de wyze derzelver uitleggen.

Ik had gaerne alle dc foorten van dieren onderzogt, indieii het raoaelvk ware
geweeftdie te krygen, en myn voorncemen was, dezelve zo uit-ah inwendig
na te gaan, ten einde de evenredigheden der voornaam'he deelen van hunne h'ghaa-
men te befchryven

, naardien de bcfchryving der uiterlykc dcclcn genoegzaam is , om
yder

,
Les Ëphemriies notur. curiof. Trans,uno .sPlüojeib.ques. aSa Berulinen[m, Hnfnienfia, a&a ernJltonfm Rc.

0 ) ^‘JKphirieainmi Zootomteum. cfA,MiCH. JJeku. Valekti.m. Irancof, ad Aücen. fol. 1720.
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yder dier te onderfclieiden , en die der innerlyke deelen,zal een denkbeeld kotinen

geeven van de voornaamfte werktuigen welke aan de dieren eigen zyn, en van de

verfcheiden gedaantens in verfcheiden foorteii. Eene diergelyke uitlegging van het

lighaarn der dieren , kan door vergelyking van het eene met het andere gewigtige

lütkoinften geven voor de dierlyke huishouding, het geen het voornaamlie oog-

merk der IMatuurlyke Hiftorie is.

De befchryving der uiterlyke deelcn van een dier, is flegts een verhaal van de

verfcheiden afmeetingcn van deszelfs lighaarn j
het is waar , dat men eene keuze

moet doen , in de wyze op welke men dezelve neemt , maar de eenvoudigfte is de

befte , by voorbeeld de lengte, de breedte , de dikte, de middellyn, de oratrek ,
enz. Ik

zal hier niet uitweiden in de maaten , welke ik van yder dier aangehaald heb ,
men zal

dezelve in het vervolg van het werk vinden. De maaten en evenredigheden^ ver-

fchillen in de dieren, naar hunnen ouderdom ,
grootte en dikte, van ydcr dier^

is bekend genoeg, dat men dit ongemak niet kan verniyden, en dat het met ae

dieren gelvk met de raenfchen is , onder welke men ’er geen twee kan vinden ,
die

elkander volkomen gelyk zyn. Van alle de fchoonfte en welgemaakcfte vrouwen is

’er geen eene , welke in allen opzigten gelyk is aan de Venus van Medicis; en om

dezelfde reden ,
zal ’er miffchien geen dier zyn ,

dat j
uift de maat heeft van die , wel-

ke tot het onderwerp' onzer befchryvingen gediend hebben. Ondertuflchen zal

men alle de dieren van het fbort van dier, dat wy belchreven hebben , op on-

ze belchryving konnen toepaflen , wyl men ’er 2tynen ouderdom ,
gewigt en ee-

ne voornaame afmeeting vinden zal, welke niet van de verfchilleude grootten

der lighaamen afhangen. Deze afrneeting is genomen in eene regce lyn van het

uiterfte van den bek tot aan den aars, het hoofd en hals zo veel mogelyk uit-

gerekt zynde in de vlakte van de ruggegraat, welke uit de wervelbeenderen dec

rug en lendenen beftaat. De kleuren zyn ftandvaftiger, dan de maaten in de

dieren, ook raaaken zy een gedeelte uit der uitwendige befchryvinge, en zy wor-

den ook breedvoeriger verhaald; maat die der huisdieren, zyn maar in het al-

gemeen aangeweezeh , omdat zy in het algemeen op allerlei wyzen verfchillen,

in verfcheiden onderwerpen van dezelfde foort.

De befchryving der inwendige deelcn zoude zeer langwylig en ingewikkeld zyn, in-

dien men alle de vafte deelen ontleedde, uit welke een dierlyk lighaarn beftaat; by voor-

beeld de beenderen, fpieren, vaaten ,
zenuwen, ingewanden : een zulk uitgeftrekt werk

zoude veele menfchen bezig houden ,
geduurende hun geheele leeven ; maar hoe wyd-

iopig zoude hcc worden, indien men ondernam de kraakbeenderen, de peezen, de

vliezen, den loop der vezelen, dewatervaaten, en alle de kleins werktuigen , de klieren

de vaatagtige lighaamen le befchryven , enz ; indien men eindeiyk op yder wilde wer-

ken ,
gelyk men op het menfehelyk lighaarn gedaan heeft. Een dergelyke befchry ving

behoort tot de Ontleedkunde, en zoude niillchien noodig zyn, om de tynfte cn tederfte

deelen van het menfehelyk lighaarn te leerenonderfcheiden, en de ziekten der dieren,

en de daar toe behoorende geneesmiddelen te doen kennen; maar de Natuurbefchou-

wers moeten deze wydiopigheden myden , om de al^emeene overeenkomllen niet uk

het oog te verliezen , welke ’er tulfchen verfcheiden loorten van dieren zyn, en de we-

zendlykc gelykheden en verichillen , welke ’er in het werktuigelyke hunner ligliaamen

gevonden^wórden : ook heb ik my aan bet onderzoek der voornaumfte deelen ge-

houden
,
en heb alleen acht geflaagén , op de gedaante, grootte en evenredigheid der

Bed. 1
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beenderen, van de harfenen, het hart, de longen, het middelrif, de maaP' de

SldeelSf’dfirn^ f manndyke en vroiwely-Kereeiuee en, de vrugt en haare vliezen. Ik zal van de ipieren, de flacraders daaders noch zenuwen niet Iprecken, omdat ik geloof , dat het licht, dat men mt debelchryving van deze deden kan verkrygen, zo veelinvloeds nier op de kennis der

toefwrgl'Sm “scvolgendervergdykiifgvan ile been-

dp
dor belchryving is vooralle dieren dezelfde, zodat de befchryvin? vande mms zo intgebrad is als die van het paard, omdat het liirhaam vm- debyna int zo veele ingewanden en beenderen bellaat, als dat van een paard en menze aUodc eene metdeanderemoetvergelyken.IkhcballcdeinlandS^^^^^^^

niogelyk was, alle de lutlandlche dieren waargenomen; ik heb het mannetje, het wvfieen de vrugt onderzogt, zo dikwils ik die hebkonnen kry’gen ; ik heb mvne3
neeraingen op verfcheiden onderwerpen van yder loort herhaald, om het o-een
Itandvaltig is van de verfcheidenheden te onderlcheiden; maar veele vreemde dierenheb Ik met konnen waarneemen

; naar maate dar ik dezelve zal bekomen , zalik de ver-zameling van waarneemingen konnen vermeerderen. Ik hoop dar ’er Geneesheeren
Heelmeehers, en Nariunbefchou wers in onze volkplantingen zullen gevonden worden’
die de hand wel zullen willen Icenen tot volmaaking van dk werk en de rftprpr!
befchryven welke zy gelegenheid hebben waar te'ncemen, en zig aan de fcher^van onze belchryvingen houden. ’ °

De meelle menfehen hebben voor de Ontleedinxrpn rlp. t:n-i,n.,.„ . j
befchryvingen der innerlyke doelen der dieren efnen^ariur vk?n

”

wint intuflchen veel met dezelve te overwinnen: ik zelve zoal tel^ dit foortvan werk, zo veel gehad hebben, als een ander; indien ik tegei^L
welke dezelve noodzakelyk vergezelt, niet onderfteund werd door het vermaakvan dagelyks vyat nieuws te ontilekken. Wanneer men een dier opent, datnognietwaargenomen is, ontdekt men een nieuw land, en men heeft, omhetteoindelS
alle de drift

, welke een reiziger zoude hebben
, om eene Had te zien w-Ike hv aan

het ander emd van de waereld was gaan zoeken. De Nauiurbefchouwcr is e v-»n a^s dereizprs, bekwaam om te dvvaalen in een land, in het welk hv pSaankolSr
ftp £rrhn,

genoegzaam voor eene belcLy^TS
Sn onzekere, dikwils gevallige, en altoos Ellende op-Ilag van het oog. _Men ziet ten cerllen de voornaamc deelen

, en een oogenblik na-dat nien ailes gezien heeft, is alles in wanorde, verplaatli, en door elkander enmen heeft ten hoc^glien eemge algemeene kundigheden verkreegen; m S wanneermen het tweede of derde dier van dezelve foort opent, is men in een land S mengenoeg kend, om eenige iiicllappen re konnen doen. Wanneer men zelfs de moSmet zoude willen doen, om eene geheelebofchryving te maaken, zoude herrads

r iifrnfn?
voornaame waarneemingen op dem.nll bek.n-

zoudpn m' i’

zouden oezeive merdegrooille dankbaarheid erkennen, enwy

omvanm n f f hand wy dezelve

mene ^ hebben op eene volko-

de bt'zSrP h
maar alle de byzondcre waarneemingen, alle

ïpit m,
2“»'" li“:r ÜMM loopen

,
imiitii men dezelve verza-melt en opgedert Vülgem dezelfde lèiiets: met dit oogmerk is tal, dat ik ïtde

I
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befchryvingen der vreemde dieren, reeds door andere Scliryvers gemaakt, alle de
waarneemingen zal aanhaaien

, welke eenig opzigt hebben, op die, welke ik over
de andere gemaakt heb. l)us zullen alle deze bekende (lukken, en welke eenige be-
trekking tot onzefchets hebben, in dit werk by elkander zyn, en wy zullen de
middelen aan de hand geeven, om welgegronde algemeen e gevolgen te trekken ,
wyl zy over de befchryyingen van een grooter getal dieren

,
gaan zullen.

Wy hebben reeds eenige agtcrecnvolgende waarneemingen op verfcheiden foor-
ten van dieren in de Natuurlyke Hiftorie; het zyn de kenmerken, welke gebruiltt
zyn in de rangfehikkende famenllellen , welke men gemaakt heeft. Men vindt in
deze raugfcliikkingen eene eenvormige befchryving van dezelfde deelen in yder dier,
het geen zeerwel overeenkomt met onze fchetsj dus zullen wy deze befchryvingen
te hulp neemen voor de vreemde dieren, welke wy niet gezien hebben: daar i*

nog een ander voordeel in de rangfehikkingen ; zy geeven ons algemeene tiic-

komften, welke door een groot getal waarnemingen verkreegen worden. De onder-
linge gelykheid vanzommige deelen tuCTchen byzondere dieren , maakt de kenteke-

ningen der geflagten ; en de gelykheid der dieren van zomroige geflagten
, maakt

een uitgellrekter kenteeken , waardoor de rangen of benden bepaald worden; dus
zyn de kenteekenen der geflagten , rangen en benden zo veele uitkomften of ge-

volgen van byzondere waarneemingen, en dus noodzakelyke ftukken ter kennis van
de dieren. Deze waarneemingen volgens cene welfamenhangende fchets befchreven,
zyn zo gewigtig, dat wy niet moeten vergeeten om dezelve in ons werk uit te leg-
gen , omdat alle die rangfehikkende wyzen

, eenige algemeene kundigheden ople-
veren

, welke de byzondere befchryvingen moeten voor af gaan ; verder is deze
verklaaring ook noodzakelyk voor hun, die zig alleen van de rangfehikkingen wil-
len bedienen als een naarolyft van de dieren ; te meer dewyl wy in onze befchry-
ving geene rangfehikking zullen volgen, omdat wy de befchryvingen zo volko-
men zullen maaken, als het mogelyk is, en geen enkele omfchryvingen gee-;
ven.

I a

' ' /
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J{an de viervoetige Dieren.

de algemeenfle grondbeginzelen van de verdeeling der dieren te viri-'

% ^ % den, moet men tot Aristoteles opklimracr). Deze Üchryver was even

zulk een groot VVysgeer, als CSacuurbefdiouwer; ook trok hy geen-

zins in twyffel ,
of men koude verfcbeiden keiiteekenen gebruiken,

welke, offchoon onderling verfcMlIende, egter evenwel goed waren om de dieren

te onderfcheiden, het.zy door de wyze, op welke zy zig voeden, het zy door’

hunne geaartheden ,
het zy door hunne bedryvcn ,

het Z
3
^ door hunne lig*

haamsdeelen (ö) ; hy merkteen voornaam onderfcheid aan, tuflchen de land-

dieren, daarin beftaande dat zommige, gelyk de menfch, en alle die dieren, die

longen hebben, ademhalen en zommige niet, fchoon zy altoos op het land zyn •

en aldaar leeven, gelyk de wespen, de bijen en alle de gekorvenen (.5). Daar zyn gevleu-

gelde dieren , en dieren zonder vleugelen , deze kruip-n
,
gaan , of llecpen zig : de

meefte dieren hebben bloed, maar daar zyn ’cr die geen bloed hebben
; zommige leggen

eeney, waaruit het diermoet voortkomen, onze bchryver noemt dezelve daarom ei-

jerbaarenden ; andere brengen eene vrugt voort, dat is een klein dier, dezen noemt hy
leevendbaarenden (d'). De viervoetige hebben den voet op drieërleiwyzegevormd ,hy

geeft den naara van gehoefde, aan die, welke den voet , met een hoorn uit een ftuk

hebben («), de gefpleeten hoeven , die welke twee hoornen aan y-der voet hebben ,

dje gefpleeten voeten, die de voeten in verlcheiden vingeren verdeeld hebben C/).
’ Aristoteles, geeft deze algemcene regelen, flegts als eenen regel op, welke de

voornaamfte zaalcen bevat, over welke hy in het breede zal handelen (g); maar hy-

kende de dieren te wel, om rangfdhkkingen , en agtereenvolgende verdeelingen, in

benden, geflagten enfoorren uitgebreid, toe te iaaten; zo hy al geflagten ftelt, is ,

het maar naardewyze van het gemeen , welkdenzelfden naam aan alle de zaken geeft,

.

(a) j^nhnalium vefo differenties ,
aut per vitat , autper atiiones , aui per mores, ai& per parits

canjlitui dignum ejl. AiUsT« Hijl. Anim, Lib. l. Cap, i. .

(b) Idem.

(c) Idem. ,

(</) Hifl. Anim. Lih.' I. Cap. 6.-

.

(f) De part. Anim. Lih. I. Cap. 3 . .

(f) Heec its imprafentiarum formule expofuilfe; quadatn prxgujtmm gratia placuit, videlket,-

M quibus de rebus iraStandnm, é? iuaienus ej]et perjequendwn intelligeretur. De Hifi. Anim. Lih. I.

^‘^l’g) 'Ouaprtpter generatim fwnere anmalia tenWidum efl ,
ut a vulgo jam auüore dfiinQum ejl

genus aus, pifcis,' cieterorum, qtue fingula multis dfferentiis defertbuntur. De part. Ar.im.Jib.I.

cap. 3. Sidji ita evenitt
,
ut j'ape de eodem dka’ur affe^u. (quoniam communis pluribus JttJ effi-

cietur fane, ut fenrfum referre <le Jingulis fi? jubabjurdum fit Ö* fro'ixum. Caterum Jcite fortajje

Ogetur , fi qua ai genera adtibeiit, ea commimi tiegotieexplicemus : tidelicet ,
qua reSeob bominibus

defir.ita dicuntur, quaque naturam fi’tiuntur communem ^Jpectesnon lange interje dijferentes con-

pleSuntur, ut avis, utpifces, 6? /i quid r.llui fit, nomine_ qivdem vacans, fe.d genere pari mode

fpecies ctntinens. Oua autem non ejmmodifuni ,
bac fingulalim dtceamus : ut de Pomine

, ^ Ji quid

HiHfl tale babeatur'. De part, anim- Lih. L Cap. 4. .

;
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rfiftvan dezelfde natuur fchynen, gelyk vogels, vilTc.'ten, enz; en hy wil geen

ander voordeel uit de geüagcbenainingen trekken
, dan alleen ora, met één woord

,

de algemeene eigenfchappen te herhaalen, welke liy anders te meer maaien zoude
moe'cn uitlêggen, ware inen nier overeengekomen, om dezelve met één tvoord
uit te drukken («); ook bant hy Wel degeryk de ondcrdeeüngen der geflagten,

en voor al zulke, die door verlcinilen, die gedeelfelyk gedwongen, of voHbgtn
onmogelyk zyn, gemaakt worden; en door de verdere fplitzing der verdeeliiig,

verfpreidt, verwydert en fcheidt men zaaken , die altyd onder hetzelfde gezigtpiint
behoorden te blyven; by voorbeeld, de vogelen zyn verlirooid in vcrfcheiden te- .

gen elkander overftaande géflagtcn; men vindt dieren met veele voeten, onder
de landdieren

, zo wel rds onder de waterdieren (^); verder, om de onderdcelin-

gen der gefiagten te maaken
,

is men verpligt lochenende kenmerken le gebruiken

,

by voorbeeld zommige dieren hebben voeten, andere hebben ’er geene, zommige
hebben vederen, andere zyn vederloos. Aristoteles verwerpt die lochenende

kenmerken , wyl men geen verfchil kan maaken op een denkbeeld van berooving

,

en dat niet is, kan geen iborten bevatten, en dus zoude hunne overeenkomft met
het geflagt eene herslènfchim zyn , ora dat de grond van het aangehaaldc ontken-

nend zoude zyn (c),

Deze gronültellingen zyn den Wysgeer waardig die dezelve gegeeven heefr,

en toonen genoegzaam dat die groote man zo veel verhevenheid van veniufc

bezat, als nirgeWidheid van kennis. Maar om de waarheid dezer grondde!-'
lingen wel te vatten

,
moet men het denkbeeld overwegen, dat ons van de die-

ren eene verdeeling voordek
, welke op twee kenmerken deunt

,
een dellig , en

een ontkennend. Om dit te onderzoeken
, zullen wy het voorbeeld dat Aristo-

teles geeft, weder opvatten, en onderdeden, dat men de dieren in twee benden
verdeelt, waarvan de eene zulke bevat, welke voeten of vederen hebben, eu de
andere zulke, die geene voeten noch vederen hebben. De eerde bende , door een ftel-

lig kenmerk bepaald, geeft ons een duidelyk en onderfcheiden denkbeeld ,
dat ons •

dieren met voeten en vederen voordek. De andere op een lochenend denkbeeld
fteunende, geeft ons een breed en onbepaald denkbeeld, wy verbeelden ons flegts

een berooving van voeten of vederen, en wy zien in den eerden opflag geen be-

drand wezen, dat onzen aandagt velHgt; want men kan niet beduiten dat een
dier om dat het geen voeten of vederen heeft, tot znlk ofzulk een foort behoort. Oila

dit oordeel te vellen, moet men noodzakelyk de lochenende kenteekenen verme-
nigvuldigen, tot zo verre, dat men het voorwerp door uitfluiiing bepaalt, het geen

dikwils zeer lang en zeer moeijelyk zoude zyn

:

het is beter een dellig kenreeken

teneemen, by voorbeeld, een dier, dat kruipt, heeft geen voeten, een dier dat

met Ichtibben gedekt is, heeft geen vederen. Dit zyn dellige kenmerken, derhal-

ven houdt de dubbelzinnigheid op, en daar heeft geene onzekerheid meer plaats, .

omuent het voorwerp, over het welke men handelt: daarom beduit Aristüte-
les, dat men de verdeelingen alleen uit ,dellige en tegen elkander overdaande ken-

merken racet opmaken , en niet uit zulke , welke ten dcele dellig
, ten deele onr-

kennend zyn, ora dat de tegen elkander overdaande kenmerken altoos wel onder^ -

(a) De pa-'t. Anim. JJh. I. Cap. 2 .

(b) As prlvationis, qua privatio eft , nulU efl diffehntia; nm enim fieri petejl
, utfpecies ejus

ft, qwd nonejl, ulut impedati , aut impmnasi, feut pennati (j‘ pedati. Ibidem Lib. /. cap. 3.

-

1 3 -.
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fcheiden zyn, van elkander. Hy ftelt eene v'erdeeling ten voorbedde, van welke
een der takken, bepaald is, door het kenmerk van witte verw, en de andere door
.zwarte, pf door tegenüelling van eene regte lyn aan eene kromme. Die verdeeling
zonde minder dubbelzinnig zym, en veel zekerder, dM zulk eene \''erdeeline van
dieren, waar van de eene tot kenmerk zoude hebben etc eigcnlchap van te zwem-
men , terwyl de onderlcheids teekenen van de andere in de kleurzouden beftaan («).

Aristoteles intuflehen heeft gcene fchets van ranglchikkende verdeeling uit-
gewerkt; dieverheevenOvernatuurkundige, die de Konlt van denken tot een famen-
ftel, en deRedeneerkundetoteenen ftelregel wift te brengen, heeft ons geeneagtereen-
volgende benden

,
geflagten of Iborten gefchetd, voor de verdeeling der dieren

, hy
heeft zig aan de_ algemeene bepalingen gehouden , die het algemeenfl aano-enoinen

. zyn ,
en heeft zig niet bemoeid om de wyzen van naamlyllen fimen te 'voegen •

vm dat hy wel verzekerd was, dat deze faamemmegingen te ingewikkeld waren*
dan dat n.cn de twyflèlagtige of vallche gevolgtrekkingen zoude konnen myden

’

welke alk n den arbeid van ditfoort (l/) onnut zouden maaken;hywaarfchouwdedes*
.
wegen eenige Schryvers zyner tydgenooten (c), cu zyn gevoelen is beveiligd door de
agtereenvolgende.vernwyning van een groot deel van lamcnltelzels, welke in deze
laatfte eeuwen omtrent verfcheiden declcn der Natiuirlyke Hiftorie gemaakt zyn, De
grondregels van Aristoteles konnen, ten dezen opzigte, de grootüe Natuurbe-
fchouwêrs licht byzetten , en hun toonen , dar men , gelyk in alle weetenfehapen dus
ook in de NatuurlykeHidorie-, van den ecr-ften flap af, dwaalt, iudien men «eene
goede beginzelen van Overnatuurkunde heeft. Wy zien de toepaffing van*deze
grondbeginzelcn, in de werken die Aristoteles ons over de dieren heeft nao'ela-
ten: die Natiiurbefchouwerzo beroemd, zintsveeleeeuwen, inzo veelefoorten van
weetenfehappen, zal nog veel beroemder zyn in de Natuurlyke Hirtorie, wanneer
deze weetenfehap meer voortgang maken zal, en men raeerin Haat zal zyn

, om al-

les té begrypen en te ftaaven het geene die groote man gdchreeven heeft. Men
weet dat Ale.xander hem gelegenheid gegeeven heeft, om allerlei foorten van
dieren na te gaan, men weet ook, dat het vernuft van den VVaarnceraer wel be-
kwaam was, om hem te leiden, en zytic onderzoekingen licht by te zetten:
in zulke gelukkige omflandigbeden, heeft Aristoteles de eerltegTonden der Na-
tuurlyke Hillorie gelegd , door ons goede regelen te geven , over de rvyzc van de
onderlcheiding, en verdeeling der dieren; hy heeft het gebouw naderhand hooo-er
opgetrokken , door de vergclyking, welke hy van de verfcheiden deden der dieren
gemaakt heeft , om uit hunne gelykheid of verfchil eenige gevolgtrekkingen te maa-
ken, het zy ten opzigte van de lighaarasgedaantc, het zy uit de verfcheiden wy-
zen, op welke zy hunne foort voortzetten, het zy ten opzigre van hunne

i

(a) Oppofnis item dividsndum ejl ; dijiar.t enim interfe oppefm omnia, ut alhedo ö* nigredo ut
reBitudo ^ curvitat. Quod fi ahern diverfa Jmt dividendum per oppafita ejl, ^ non ita ut ttltemm
natatiane , altenim colore dijlinguatur. De part. Anim. lib. I. cap. 3.

{b} Cum idem in plures cadat diviliones ff coiüraria veniant in eandem. De part. Anim. Hb. i.
cap. 3.

(c) Species igitur individuas colligi ita non paffe, ut dividimt qui anmalia
, aut quodvis alhid genus

JeorJum in duo fecar.t
, opeHum jam ejl. Fit enim autoribus illis, ut ultimas differentias tetüktn elTe

quot anmalia, omnia individua Jpecie necejje fit. Ibidem.
^ ’
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zintuia'en , of hunne werkingen, enz Deze fchets kan niet dan van de hand

vaneen groot meeRer komen, die wezendlyke kundigheden van wi.ieKeu-

lige. overeenkomRen wiR te ondcrlcheiden ,
en die in het werkungelyke der die-

ren, het waate famenRel van hunne werkingen zogt te Acnnenj in heedc van ydcle

poogingen te doen, om hunne natuur te raaden eer hy dezelve we vvaargenomen

had en om fchaalen van benden
,
geflagten en lootten te maaken

,
gelyk men zo dik*

wils'sedaan heeft, eer men de byzondere onderwerpen kende: zyne diepe knn-

diglieden op dit onderwerp hadden hem integendeel geleerd, dat deze verdeeling

in de natuur geen plaats heeft, en dat diergelyke faraenRellen niet komien over-

eenkomen met de gefchiedenis der voortbrengzelen.

Ikzalgeene melding maaken der ranglchikkrngen welke Gesner, Aldrovan'düs,

loNSTON, enz, gevolgd hebben, deze zynteonv’olmaakt; ik kom tot die, dewelke

de Hr Ray in het laatR der voorigeceuw.gaf (^7). De eerRe verdeclmg dezer rang

-

Ichikkimt is uit Aristoteles getrokken; de dieren zyn in het algemeen in twee

benden verdeeld, van welke de eerRe zulke bevat, die bloed hebben, en de an-

dere de bloedelooze (^) : edoch het gebruik, dat de Hr. Ray van dit algenieene

verfchil maakt, dat mirdien de dieren plaats heeft, ftrydt tegen de grondbeginzc-

len van Aristoteles; want die Relt, dat men geen geflagten verdeden moet : ook

feilt de ranglchikking reeds van de eerfte verdeeling af, liet geen de Schryver zelf

erkent, als die toeRemt, dat de aardworm bloed heeft, fchoon hy m de bende

der bloedeloozen is. Die lochenend kenmerk in dieren, welke geen bloed hebben,

segeeven zynde als Relüge en tegen over elkander Raande kenmerken , was t

myns bedunkens gemakkclyk het zo te maaken, dat men deze eerRe verdee*

ling door de kleuren der vogicn bepaalde , welke in het lighaam der dieren om-

loopen; dan hadt men de tegenwerping voorgekomen ,
waar door men meent, dat

de roode kleur niet eigentlyk tot het bloed behoort; maar de aardworm zoude zig

altoos bevonden hebben onder de dieren, die rood bloed hebben, en de Schryver

zoude altoos verpligt geweeR zyn te zeggen, gelyk hy gedaan heeft, dat er gee-

nc algemeene regelen zonder uitzondering zyn , en dat hy zyne rangtchiklcing niet

voor volmaakt op geeft.
,

Laaten wy de bende der dieren , die bloed hebben ,
weder opneemen. Dit zyn 1.1e

\Hervoetige ;
om daar toe te komen, moet men dezelve in twee onderdeden ver-

deden, waar van het eerRe de dieren bevat, die door middel van eene long autnien,

-

en het andere zulke, die kieuwen tot werktuigen der ademhaaling hebben. Onder

deeertle, hebben de eene een hart met twee holligheden, en de andere met eene: de

dieren, welker hart twee holligheden heeft, zyn Icevendbarend or eijerbarend ;

de eerfte zyn de viervoetige leevendbarendc en de walvillcnen ; de andere zyn_tie

vogelen : de dieren welke "mtuir eene holligheid hebben in hun hart, zyn de cijeroa-

rende viervoetige en kruipende. .

Dit vooraf gezegd hebbende , Remt de .“'chryver toe, dat men de walviRchetl

bv de viirdicnlaarènraoct, omgelyk hyzcgt, aan het vooroordeel van het gemeen

te\'oldoen,dat milTchien, de vereeniging der walyiflchcn met de eevendba.arcnde vier-

voetigen zoude tegenfpreeken ,
fchoon zy ’er met van vcrfcbillen, dan doe r dat zy

(^a) -Synopfis mcthodica, animaltum qucidrupedum ^ ferpentinilgensris , Lond. 1693. voR

’’’ 80.
.

(b) Üanguinea £ƒ exjanginnea, ibtd. pag- 50- -
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noch hair noch voeten hebben, en in het water leeven. Het geen in alle deze
overeenkomften

, maragtig is, is dat de walvilFchen zeer veel overeenkoratten
hebben met de viervoetigen, in hun inwendig famenftel en uitwendige <redaante
van zommige deelen

, en dat zy door hunne vinnen aan de vürch'en komen
als ook om dat zy in het water leeven, enz, het zyn dieren die iets van de
viervoetigen, en tets van de viflchen hebben. De rangfchiltkers konnen dezel-
ve naar hun goedvinden plaatfen, in dien tak, tot welken zy oordeelen, dat
zy net beft behoren ; de walviffchen zullen daarom niet meer noch minder aan de
viervoetigen gelyken.

Schoon de Hr. Ray deze rangfehikking opgeeft, wil hy daarom egter de alge-
meene verdeehng der dieren , in viervoetigen , vogelen , viflchen en gekorvenen
iiiiet verwerpen, hy wilde alleen dat men onder den naam van viervoetigen alle de
landdieren, zelfs de kniipende, begreep, omdat zy van de haagdilTchen en ver-
Icheiden anderen niet verfchillen, dan door het gebrek aan pooten. Deze verdee-
ling is zo goed, als eene andere, fchoon de flangen geene voeten hebben; zy heb-
ben dezelve ook niet in het famenttel van den Hr. Ray, die hen onder de eijerbaa-
lende viervoetigen plaatft. Het ongemak, dat ’er zoude voortvloeijen doordelee-
vendbaarende met de eijerbaarende te vereenigen, wanneer men de dieren in vier-
voetigen , vogelen , vhTchen en gekorvenen verdeelt, kotntmy voor niet grooter te
zyn, dan welk men zoude koniien vinden, met den adder, fchoon leevendbaa-
rende onder de eijerbaarende andere flangen te laaten, gelyk de Hr. Ray gedaan
heeft; alle rangfchikkende verdeehng m de Natunrlyke Hiftorie heeft haare febree-
;ken ; het komt maar op het meer of minder aan.

^

De verdeehng der dieren, in land-en waterdieren en tweeflagtigen, komt onzen
Schryver weinig overeenkomftig met de natuur en de rede voor. Dit kan zvn
en niemand moet 2;ig deswegen verwonderen, omdat alle dergelyke rangfehikkin’
gen willekeurige overeenkomften zyn, die noch van de rede, nochlvan de natuur
afhangen, maar van het gemak en de willekeur der rangfehikkers. Deze verdeelinir
indrie benden is regelmatig ten opzigte van haar onderwerp, het welk beftaat om
alle de dieren, die op het land leeven, in eene bende te brengen; in eene andere
die, vvelke in het water blyven, en in de derde, die, welke op het land e^in het
water eeyen. Deze^e ycrdechng zal onregelmaatig zyn , ten opzigte van andere
xangfchikkingen, die volgens andere wiUekeuren gemaakt zyn, de geflagten zul-
len faamenloopen of verdeeld zyn; men zal de walvillchen van elkander fcheiden

•

de leevend- en eijerbaarende, tvveeflagtige met vier pooten, zullen de eene bmde’
en andere leevend-en eijerbaarende viervoetige eene andere bende beflaan Da
water gekorvene zullen aan de eene zyde

, en de land gekorveiie aan de andere zv-
de zyn, enz. Maar wat is daar aangelegen? het is eene rangfehikking; het is
even zo goed, de walviflchen in watcr-en tweeflagtigen te verdeden, als dezelve
te fchudden en fchoramelen , tot dat zy onder de viervoetige vallen of onder de vis-
Ichen. Men kan de viervoetigen wel met de leevend-en eijerbaarende famenvoegen,
omdat volgens den Hr. Ray zelven deze verdeehng niet zeker genoeg is, oin de
verlcheiden foorten van dieren te ondcrfcheiden («); waarom eindelyk zoude men

d&

(«) S^ynopjts mstbod. anim. <{uadr. pag. 47.
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«Je land gekorvenen niet in eene bende brengen, tervvyl de watergekorvenen ,
in

eene andere zouden zyn? zodra men de geil.-gcen der gekorvenen en andere ge-

flagten wil verdeden, zal men geen goede verdeelingen niaaken, en dus zal men
het op deze voorwaarde naar goedvinden konnen doen.

Laaten wy tot de rangfehikSng van den Hr. Ray wederkeeren , de leevendbaa-

rende viervoetige, dat is, die dieren, welke men genieenlyk viervoetigen noemt

,

hebben bloed, zy ademen door hunne longen ,
en hun hart heeft twee hollighe-

den ; maar laaten wy niet verder gaan eer wy de algemeene benaaming van vier-

voetigen veranderen, wyl de Schryver alhier goedvindt, in deze bende een twee
voetig dier te brengen

,
de manati óf zeekoe ;

deze heeft longen , en een hart met
twee holligheeden, dus moet zy tot de viervoetigen gebragt worden, fchoon zy
maar tweevoeten heeft, intuffehen, kan men dezelve niet onder de benaaming der

viervoctigen begrypen, zonder haar vier voeten tegeeven; maar de Schiyver wil

liever de benaming van leevendbaarende viervoetigen in die van Iiairige lecvend-

baarende veranderen , om dat de zeekoe hakig is.

De Hr. Ray verandert de verdeeling der dieren in éénhoevige , tweehoevige, en
gefpleeten pooten , en maakt ’erflegts twee algemeene benden van, waarvan de eer-

fte de dieren begrypt, welke het ukerlle der vingeren, in eene hoornagiigc fcheede

beflooten hebben , op welke zy loopen ,
animalia ungulata ;

de tweede bende

bevat die , welke aan ’t einde van ydere vinger een’ nagel hebben , en welke het

deel dat op den grond fteunt bloot laat, animalia mguiculata.

De Schryver onderdeelt de dieren , die een hoornagtig bekleedzel aan de voeten

hebben, in eenhoevige, als het paard, den ezel, de zebra
;
en in tweehoevige, de

ftier, de rara, de bok, enz, en in dieren, wellter voeten in vieren gedeeld zyn,
gelyk de rhinoceros, het rivier paard. Hy brengt eenige vreemde dieren tot deze
bende , die hy als onregelmaatige opgeeft , omdat zy een weinig van de twee vo-
rige verfchillen. Daar zyn twee foorten van tweehoevige, de eene herkauwen niet,

gelyk het varken, het wildvarken, het varken van Guinée, de babyroufla , de
tajacu, enz.; de andere herkaauwen, gelyk de ftier, de rara, de bok. DeHr. Ray
zegt, men zoude vcrfchillen tulTchen deze dieren kunnen maaken, terwyl de ee-

op zekere tyden hunne hoornen afvallen, om nieuwe weder te krygen, en
de andere altyd dezelve behouden; daar zynwyQes en zelfs mannetjes, welke
nooit hoornen krygen; cn zommigen hebben digte hoornen, andere holle; daar

zyn drie geflagten van herkaauwende, welken holle hoornen hebben, het eerfte

is het olTengeflagtgfinar bovinum en begrypt den (Her, den aurochs, den bifon, den
buffel, enz; het tweede heeft zynen naam van defchaapen

,
ovinum genus, en be-

vat den ram , het Arabifch fchaap , het fchaap van Creta , van Afrika ,
van Guinea

of Angola, enz. Het derde heeft zynen naam van den bok ,
genus caprintm , des-

zelfs foorten zyn de bok, de gemlè, de llecnbok, de gazellen, enz; men heeft

een vierde geflagt van herkaauwende , welker hoornen valt en getakt zyn en yder
jaar afvallen, de naam van dit gedagt is van een hart cervinum gemis', men breno't

hier in het hart, het damhart, den eland, het rendier, de reebok, de giraffa,

enz.

IV. Deel. K



Onder de genagelde j zyn ’er met breede nagelen en meer naar een menlch gely-
kende dan de andere dieren, dit zyndeaapen. De dieren welkefmallecnpunti'j'e na-
gels hebben, zyn door hunne pooten onderl'cheiden , de eenc hebben de voeten,
gelpleeten, en maar twee nagelen

,
gelyk de kemel, die herkaauwt; de dieren van

het zelfde gellagt zyn de dromedaris, het Peruaanfeh fchaap, de paco; de andere
genagelde dieren hebben gefpleeten pooten. De Hr. Rav geeft den elephant op
als onregelmaatig in dit geflagte , om dat zyne vingers vereenigd en met de huid
bedekt zyir, enz.

De dieren met gefpleeten pooten zyn in twee benden verdeeld; de eerde be*
vat die welke de Schryver anatoga of onderling overeenkomftige noemt, voor aP
ten opzigte der tanden

, heej zy ten opzigte der gedaante , het zy ten opzigte der
plaatze. De dieren met gefpleeten pooten zyn bekend onderden naam van anornala of
niet onderling gelykende

,
omdat zy van de andere verfchillen

, door dien zy geen tan-

den hebben, of dat hunne tanden verfchillen van de andere dieren , het 'zy in ge-

daante, het zy in fchikking. De dieren met gefpleeten voeten, die elkander gely-

ken, hebben meer dan twee fnytanden in yder kaakbeen, gelylt de leeuw, de
hond, enz, of hebben ’er flegts twee gelyk de bever, de haas, het konyn, enz,
en alle die planten eeten.

De Schryver fielt voor om de dieren, die elkanderen gelyken, ten eerden in .

twee benden te verdeden , die meer dan twee tanden in yder kaakbeen hebben
en deze benden te bepaalen door de verfchillende fpyzen, welke zy gebruiken’
want de eene eeten het vleefch der dieren, .de andere flegts gekorvèneii, of ge-
bruiken een voedzel uit gekorvenen cn planten beflaande; maar ziende, dat nien
nog niet zeker wift, welk het voedzel dezer dieren was, ziet hy van deze verdee-
ling af, en ftelt dezelve alle onder de vleefcheetende, en ik geloof met reden, ten
minften tengrooten deele; wantik heb een egel en een das zien vleefch eeten.

’

De vleefcheetende dieren, zyn naar hunne grootte onderfcheiden
, daar zyn

groote en kleine: de groote zyn van tvveederlei fbort; de eene foort heeft het

hoofd rond en den bek kort, gelyk de kat, waarom men ook het geflagr, on-
der welke ?y behooren, het katten gellagt noemt, genm felinum

^ het bevat den
leeuw, den tyger, den luypaard, den lynx, de kat, den beer, enz. De andere
hebben het hoofd en den bek langer gelyk de hond, waarom men deze het honden
gellagt gewr noemt; deszelfs fborten zyn, de wolf,' de hond, de vos
de civetkat, de coati mondi, de das, de otter, het zeekalf, het rivierpaard

, de
zeekoe, enz. De kleine verfcheurende dieren verfchillen niet alleen, door hunne
grootte van de voorige, maar ook, omdat zy het hoofd kleiner hebben, de poo-
ten korter, het lighaam langer, en dunner, het geen hun gelegentheidgeeftomte

kruipen gelyk de wormen
, _

in enge plaatfen ; waarom ook de naam dezer dieren

van die van worm afgeleid is, gems vermineum. Men noemt het ook genus mus-
tellinum, omdat de wezel het bekendfle dier van dit gellagt is, dat ook" de herme-
lyn, de fret, de bonzem, de bosmarter, dehuismarter, het zabeldier, bevat.

P)e dieren met gefpleeten pooten , die aan elkander gelyken welke maar twee
fnytanden hebben, in yder kaakbeen , zyn de haas, het konyn, het indifchvar-

ken, het fiekclvarken
, de bever, de inkhoorns, de rot, de nnifcusrot, de muis,

de waterrot, 4e groote muis, de veldmuis, de hazelmuis, de marmot, enz,
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'De dieren met gefpleeten pooten, die elkander niet gelyken, zyn het ftekdvar-

ken, het fchildvadcen
, de mol, de muis, de luijaard, de vledermuis , de mieren-

eeter : de vyf eerfte hebben eenen verlengden beü
,
gelyk de honden en wezels,

maar zy verfchillen, door de gedaante en Ichikking der tandenide niierenëeter heeft

’er geene, de vledennuis cn de luijaard hebben den bek zeer kort.

De fchets der fchikking van dieren, welke de Hr. Klein m het jaar 1750 (0)
uitgegeeven heeft, komt naar genoeg met derangfehikking van den Hr. Ray over-

een , om van deze fchets een denkbeeld te geeven , Ibaks na die van den Hr. Ray;
fchoon het Samenftel der verdeeling van de 'viervoetigtn, dat de Hr. Linn.(EUS

1735 (^) in het licht gaf, volgens de tydfchikking moeit voorgaan.

De Hr. Klein onderfcheidt de dieren van alle de andere natuurgewrogten ,
door

de magt die zy hebben zig te bewecgen , en van plaats te doen veranderen

:

dit doen de eene door voeten , of zekei'e deden ,
welke de plaats van voeten be-

'kleeden, andere’hcbben voeten die hun zo wel in het water, als op het land die-

nen, en vleugels die hen inde lucht ophouden; daar zyn dieren, die door veele

voeten die zeer kort zyn , of zonder voeten , op den grond of in het water krui-

pen
,
en zelfs in het water even als op het land ; daar zyn ’er die alleen in het wa-

ter van plaats veranderen, en alleen vinnen hebben-; andere veranderen nooit van

plaats, dan doorbet verwrikken van de fchiilp; men vindt ’er eindelyk die zig

maar op zekeren tyd van het jaar beweegen , zegt onze Schryver, gelyk de zeekwal-

len. Maar zyn ’er ook geen , die nooit van plaats veranderen, en altyd aan dezelve

gehecht blyven ? Deze zullen geen plaats vinden, in het SamcnHel van den Hr^
Klein, egter behooren zy niet minder tot het dierenryk, omdat de beweeging
van een dier niet altoos de verandering van plaats inQuit.

Onder de dieren, die zig alleen, op herland en in het water, beweegen, hebben
zommige flegrs twee voeten, en de andere vier of meer, andere in her geheel gee-

ne, of ten minften zy hebben geen deel aan hun ligliaam, dat men eigentlyk den
naam van voeten geeven kan.

De viervoetige, of dieren die vier voeten hebben , en gemeenlyk zig op het land;

alleen beweegen , zyn in twee rangen (c) verdeeld ; de eerfte bevat zulke , welke ee-

ne hoef aan de voeren hebben, en de tweede zulke, die vingeren (a) hebben. Yder
dezer rangen heeft vier gezinnen ; het eerfte gezin der viervoetigen, welker voeten

(fl) Jac. Theod. Klein, Hiji, avium pradromus, cum prafatione ds ordine animalium in genei
rt

,

Lubeck 1750. vol. i. in 40.

(bj Carol. LiKNffir, Syftema natur. Liigd. Batav. 1735. in fol.

(c) De benaaming van benden, geflagten, foorten, niet genoegzaam zynile om alle de ver-
deelingen uit ie drukken welke de rangfehikkers verpligt zyn te inaaken, om van de alge-
meene verdeelingen der benden, tot aan de foortelyke kenmerken te daalen, hebben zy ee-
ne talryker agtereenvolging verzonnen, welke overeenkwam inet hunne vvydloopige verdee-
Ungen ,

hier om vinden wy inde fchikking der benden, rangen, troepen. legioenen, gezinnert
van geflagten en foorten. De rangfehikkers hebben van de mcerte dezer naamen misbruik
gemaakt, als welke nooit dan aan menfehen toegeëigend worden, dus kan men dezelve
bezwaarlyk aan anderen, b. y. aan planten, en voor al niet aan delfftofi’en toekennen, zender
in een gebrek van nauwkeurigheid eu van fmaak te vervallen

, het geen in de eeuw in wel-
ke wy léeven, onvergeeflyk is

{d) I, Fedibus ebeliferis. 2, pedüus digitatls. Frafat. de erd. anim,

K 2
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aan hst eind hoorn hebben, bevat die, welke eenen hoorn uit een fluk hebben
dit zyn de gehoefde; het tweede, dia den hoorn in tweeën verdeeld hebbe'ti dit-
zyn de dubbel gehoefde; de rhinoeeros is in het derde gezin , omdat hy aanVder
voet drie hoeven heeft; de’olyfant is in het vierde, en heeft de hoef in vvf dee-
len gelpleeten (a). .

*

Het eerlle gezin van den tweeden rang, naamlyk de gevingerde viervoeti<^e be-'
vat zulke, die ’er twee hebben aan eiken voet, gelyk de kemel, enz; de"^dieren
van het tweede gezin hebben drie vingeren, die van het derde vier, en die vin
het vierde vyf (è).

De Hr. Klein maakt de algemeene verdeeling der dieren op eene vernuftio’e wv-
ze, door de dieren, een wezendlyk Icenmerk toe te kennen, dat is de bekivaam.
heid om van plaats te veranderen, en die verdeeling te bepaalen door de dec'
len van het lighaam, welke tot deze beweeging dienen, te meer, omdat het zelf-
de kenmerk zig tot de verdeeling der viervoetigen uitltrekc; men kan egter den
Hr. Klein tegenwerpen, gelyk aan den Hr. Rav, dat hy een lochenend kenmerk
gebruikt, in de eerlle verdeeling der dieren; want twee, vier of meer voeten" te
hebben zyn Heilige en onderfcheiden kenmerken ; maar geen voeten te hebben
is eene berooving, welke ons geen duidclyk denkbeeld geeft. Hier tw^elen wv*
en wy wagten, dat men ons zegge, wat het voor dieren zyn, die geen voeten
hebben : zegt men ons dat zy konnen kruipen in plaats van gaan

, ais dan (reeft men
ons een Heilig kenmerk van een kruipend dier : en wy verbeelden ons ten eerHen
eene Hang, die, zonder voeten te hebben

, van plaats veranderf.

Ik zal my vergunnen van nog eene bedenking op de fchets der ranafchikkino-
van den Hr. Klein te maaken, en op alle de rangfehikkingen

, welker voorim"*
me takken van verdeeling zo weinig in evenwigt met elkander zyn

, dat men aan
de eene zyde flegts een dier ziet, eh aan de andere eene geheele menigte. Deze ver*
deelingen toonen de Natuur als eene verminkte godinne, welke aan de eene zyde
eenen zeer langen arm heeft, en aan de andere een Homptje. Wanneer de Hr. Rav
de genagelde dieren in twee benden verdeelt, brengt hyhet gellagc derkemelena.m
dceene‘'zyde, terwyl alle de overige in de andere bende Wyven. Das maakt de
Hr. Klein van zyn vierde gezin wan het tweede gaHigteen geheel vo'k doo' al-
le dieren met vyf vingeren daar in te trekken

, en hy laat ’er zo weinig m alle da
andere, dat men zoude denken, dat zy op het punt van verdwynen Haan. Jk wil
niet zeggen , dat men een volmaakt evenwigt maake van alle de takken der ver-
deeling, en zo veele foorten in de eene als in de andere brenge, ondertuflehen
wil ik ook nier, dat eene foorc byzondér nicHeke in eene rangfehikking tec^en een
groot getal andere foorten; deze ongelykheid fchynt tegen de orde der Natuur te

itryden: voorts is dit raiachien onoverkomelyk, in de rangfehikkende verdeelin-
gen, maar dit toont ook tevens, dat deze willekeurige bsQuiten zyn, welke men.
febiktnaar dat men dezelve noodig heefc, door de voorwaarden zo dikwerf te ver-
menigvuldigen, als men byzonderheden in de natuur vindt, ten opzigte van het
kenmerk, dat de rangfehikking bepaalt; want indien men de dieren in hun ge-

(a) r, Monochela, Jive onocheh, 2, dkhela, 3. trichela. 4. pentachela, idem,

Ih) Familia i.didactyla, 2; tridactyh, 3. tctradaetyla, 4. pentadmyh, Pmf, de ord, Anim.

I
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heel befchouwde, 20 weluic-als inwendig, zoude men dikvverf wezendlyke over-
.

eenkomften vinden , welke de kleine byzonderhcden, waar op de ranglchiklungen

gegrond z\m, zouden teniet doen; men zal ’er voorbeelden van vinden, in de

Ichryving der dieren , alwaar ik voorgenomen heb , de byzondere kenmerken , wel-

ke tot de rangfdiikkingen gebruikt zyn ,
te overweegen.

_ _

Thans komen wy tot de rangfehikkende verdeeling der viervoetigen , van den

Hr. LiNNiEus ,
gelyk hy dezelve in 'zyne zesde uitgaave,welke wy van her Samen- -

ftel der Natuur {a) hebben, gegeeven heeft. Volgens het opichrift van het boek laat

de Schryver geen twyffeling omtrent zyn voorneemen ; uit het zelve zoude men

denken, dat het niet minder dan eene ontwinding en blootlegging van het Sa-

raenftel der Natuur ware ;
ondertuflehen is het niet dan eene rangfc hikkende ver-

deeling, gelyk de andere van ditflag,op willekeurige voorvvaarden
, ^

ten deele niet van de wetten der Natuur afhangen. De
„ L-

Verhandeling over de wyze van de Natinirlyke Hiftorie te beo^ffenen en te bc

handelen de algemeene verdeeling der dieren iii zes benden aan, enliwCft cL-

zelve zo befthouwd, dat ’er niets meer by te voegen valt; gelyk ook deegtewaar-

dv van alle de rangfehikkingen ,
welke men in de Natnurlyke Hiftorie gemaakt

heeft. De Hr. de Buffon maakt ook melding van de verdeeling van de viervoe-

titren volgens de vierde uiegaave (c) van het Samenftel van den Hr. Linn.eusj

luiiar dewyl zym onderwerp niet vcreifchte, alle de verdeelir.gen der vier vottigcii'

in het breede na te gaan, en de Hr. Linn^eüs naderhand veranderingen gemaakt

heeft 5
welke wy in de zesde uitgaave van zyn werk gezien hebben 3 zo is hcc

noodig deze nieuwe rangfehikkingen der viervoetigen na te gain.

De Hr. LinN/EUS onderfcheidt de viervoetige van alle de andere, door dien

zy hairig zyn, en vier voeten hebben en dat de wyQes lecvendbaarend zyn cn zoo-

gen; hy verdeelt de viervoetigen in zes rangen, de derde, welke hy onder den

naara vm Agrice voorftelt, is uit den eerften rang genomen en als eene rang ’cc

bygevoegd.

Deze rang bevat niet meer dan driegellagten (^) ,
die voor algemeene kenteekouen

vier fnytanden hebben in yder kaakbeen ,
en demammen aan de borft. Ik ben altoos

verwondert den menfeh in het eerde geflagt te vinden ,
ten eerften, onder de algenieene

benaaraing der viervoetigen, welke de bende aanduidt: eene vreemde plaats voor

den menfeh! welk eene onregtvaardige verdeeling, welke valfche ranglchikking

fielt den menfeh, onder den rang der dieren die vier voeten Ipbben! Zie jner de

reden op welke zy gegrond is, De inenfch heeft hair op het lighaam en vier voe-

ten, de vrouw brengt leevende kinderen voort, en geen eijeren, en heeft melk ji>

haare borden; derhalven zyn man en vrouw viervoetige dieren. Man en vrouw neo-

(a) Cat^ou Syjlema notaree
,
Ji/lsns tria ragna fiattirx, (fc. Lipf. 1748. in 8.

/b) Zie het eerfte deel van dit Werk, bladz. 19.

(c) Ibidem, hladz, 20.

(d) Jnthropomorpha.
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«.alra moeten man en

mannetjes en wvhÏÏI? ^
gtpiaatft worden met de aapen, degnenons; en met de

on eeni hwAn t

iuijaard. Zie daar overeenkomüen welke de SchrwerX vvyze lliamengevoegd heeft, om het regt te verknwnX\n.z gzelven met het seheele menP’Mnm n
vcrKr^geii van

want wat ’er ook van dc tanden het hair nf ^ itejiingen te volgen,;

de melk en vnigt, het blyfc egter zeker d’at de menrrh’nn^"
‘tioge, als ook van

cenigdicrmoengalyk geteld «5r*„;ends. me' SdoriX'/S SzelfirC'de met de vteryoeugei, . en ,n deneelfden rang met de aapen en Ini aaStït teT,k;n , welke liet tweede en derde geAigt, van den ecrllen tang, der bente vaiVtvicrvoctigen lutmaakeu. ° Limue van cie

De dieren yati den tweeden rang (i?) hebben, tot onderfcheidsteekenen ze<!ivoortandenin yder kaakbeen, en de verlengd: deze 2^?!^ dekat, de wezel, de otter, de hond, het zeekalf, de dal, dfelel j hetken, de mol, en de yledermm.s; maar men moet deze benarahigên niet vo£shaare eigen beteeJ5ems neemen^ want by Linn^us is een beer niet aInKnbeer, een kat is met altyd een kat; hy verarxiert de n^am-^n X ^
“ ahyd-een

deelt dezelve naar zvn goedvinden, hy noemt den
ver-

langen Haart; de leeuw, de tvget’, dc Sitd
yerfchillende foonen van katten; de raater.’^üonzem wSél’dif
lyn, hetzabeldier, enz, zyn alle wezels; dewSvTL z™h
civet is een das , enz.

’ ^ honden; de

De derde rang (b) bevat flegts twee foorten van dieren., welker kenteekenen zvnde beroovmg van tanden, en de tong zeer rolrond;!,et eerilegeHaut “at dTm^reneeters en heeft tot foorten de tamandna, tamand-iaouacu ,X
flagt word manis genoemd en bevat de Icluib - haagdiilen.

’ “^'veede ge-

Det kenmerk der dieren van den vierden ran? Cc) is ri"t7P« „ry,, j , ,

,

die zeer veel iiitfteken; de gellagten, welkeliL bevat zvn
inkhoorn, de haas, de bever, de rot de foitsmuis

ftekeivarken
, de

naam van haas, ftrekt zig uit tot het konyn, en tot’ het ?waterrot is een foort van bever, enz.
v^eitmaiieii konyn, de

De dieren van den vyfden rang (</) hebben onregelmative rsndpn « ’ n
lende van die van alle andere dieren, welke de vyf rangïi'^uinniSn fn
der viervoetigen. Het kenmerk van den vyfden rang bevL vrf

^

...erken, en geen eer. Heilig; deze zo clbilL die,en%e.;”pz?tc

(o) Ftr/e.

[t)

{c) Gltres,W Jitsne7j.a.
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dfiolyfant, rhinoceros, het rivierpaard, het paard, het varken i maar men moet

aanmerken , dat de ezel en zebra paarden zyn.

Ue dieren eindelyk van den zesden rang («)j zyn door volgende kenteekenen
^

onderlcheiden ^ zy hebben geen voorcanden in het boven kaakbeen ^ maar zes or

agt in her onderile; hunne voeten eindigen in eene hoornagcige ftoffe; de ge-

flagten in dezen rang begreepen, zyn de kemel, het miifcus dier, het hart, de

bok, de os, het fchaap: de dromedaris, het (cliaap van Peru, depaco, zyn on-

der den naara van kemels begreepen. De naam van hart ftrekt zig veel verder uir,

dtm men zoude denken i want dezelve bevat de giraffe, het eland, het hart, het

rendier, de reebok, en het danihart; onder de bokken vindt men den buk, het

Genueefch hartje, de gemze, deffeenbok, degazelles, cnz,_

Om de ontvouwing dezer rangfehikking niet te lang^of te ingewikkeld te maa-

ken; wys ik den lezer na de befcliryving van yder byzonder dier, om de gelJagts

en foorts kenmerken nategaan. Men kan uit het geen van de voornaam ue raiig-

fcliikkini'en gezegd is omtrent de verdecling der viervoetigen , opmaaken, waarin

de kunff’der ranglchikkingen beftaat, en hoever deze Samenftelzels konnen dienen

,

.

in de ware kennis der dieren. Men heeft gezien ,
dat yder rangichikker, ons liegcs

eenige gedeeltens van hun lighaam voor'lelt, en dat uit kragce van vergelyktng, en
,

faraenvoeging, welke hy van deze deden in yder dier maakt, hy dezelve nadert of

verwydert,verplaatft, verfchikt en’er naar zyn goedvinden mede handelt ;
de rang,

aan welke hy dezelve ondervverpt, zyn willekeurige overeenkomften , die ten mces-

ten deele zo min wezendlyk zyn ,
dat zy veranderen ,

verfchiilen , en vervviffe-

len in ydere rangfehikking; zodat de rangfehikkers met de dieren fpeekn zo wel '

als met de Natuur, in plaats van ’eragtercenvolgende aanmerkingen en eene eenftige

beoeffening van te maaken; intuffehen is ’cr een vooroordeel, al te veel in deze

eeuw aangenomen , en het welk aan de rangfehikkingen meer agtingbyzet, dan zy

waardig zyn: men meent, dat het getrouwe tafereelen der Natuur zyn, en dat

men ’er de ontwikkeling der Natuur in ziet. Zullten , die dit vooroordeel regeert

hebben, zo veel meer eerbieds voor het zelve, naar niaate zy meer tyds tot

deszelfs beoeffening bedeed hebben, en worden misleid door dien zy vermee-

nen, dat zy de dieren volmaakt kennen, omdat zy weeten, welke de gedaan-

te, het getal en de plaats der tanden en borden, en voeten en vingeren is; enz.

Met deze kennis vergenoegt men zig, zonder zig met het overige van het dier

te bekommeren, welke men niet kan kennen, dan door eene volmaakte bcfchry-

ving. De menfehen moeten elitandcr door verfcheideh gedigten volgen, eer men

een valfch vooroordeel geheel uitgeroeid ziet; maar die het eerde de dwaling zien, -

moeten hun bed doen, om dezelve, zonder eenige ontveinzing den bodem m te

flaan; hierom zullen wy in de Nataurlyke Hidorie en da befchryving der dieren ,

de eenvoudigde orde, en die het meed van alle rangfehikkinnen arvvykc, vol-

gen; wy beginnen met de huisdieren, daar na volgen de wilde dicfen, en ten

iaatden de vreemde, De reden van deze agtereenvolging zyn door den llr, ds -

fi), VeciTft,
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'

i

BurFON zo wel verklaart, dat het genoeg zal wezen, den lezer tot zyne Ver-
;

handeling over de wyze van de Natuurlyke liiftorie te beoeffenen, en te.behande- i

^

len, te wyzen («).

(«) Zie het cerfte Deel van dit Werk, blz. 17.
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DE HUISDIEREN.
menfch verandert den natunrlyken ftaat der dieren, door hen te

K -pv ^ dwingen om hem te gehoorzaamen ,
en door hen tot zyn gebruik

^ ^ te doen dienen: een huisdier is een flaaf, ^daar men zig mede ver-

maakt, daar men zig van bedient, daar men misbruik van maakt,

wien men verballert, wien men in andere landen overbrengt, en wien men van

natuur zelve doet veranderen; terwylhet wilde dier, niet dan aan de Natuur ge-

hoorzaamende, geene andere wetten kent dan die der behoefte en der vryhei . e

Hiftorie van een wild dier is dan bepaald tot een klein getal byzondcrneden , uit

de eenvoudige Natuur voortgevloeid , daar de hiftorie van een huisdier integendeel

liiamgeheld is uit alles , wat betrekking heeft tot de konfl; om het te temmen of t

onder te brengen; en gelyk men niet genoegzaam weet, hoe veel invloed het

voorbeeld, de dwang, dekragtder gewoonte, op de dieren kunnen hebben, en

hunne beweegingen, hunne neigingen, hunne bepaalingen, veranderen, zomoethet

oogmerk van een Natuurbefchouvver zyn hen nauwkeurig genoeg waar te neemen

,

om de byzonderheden te onderfcheiden ,
die van het inftiiikt of van de natuurlyke

ingeeving afhangen, van de zulke die enkel van de opvoeding komen; hy moet

nauwkeurig opneemen, wat hun wezendlyk toe behoort, en wat zy geleend heb-

ben ; hy moet het geen zy doen onderfcheiden van ’t geen men hen doet doen , en

nooit het dier met den flaaf, nooit het laftbeeftmet Gods fchepzel verwarren.

De heerfchappy van den menfeh over de dieren is eene wettige heerfchappy,

welke geene omwenteling kan verdelgen ; het is het gebied van den geeft over de

ftoffe, het isnietflegts een regc der Natuur, eene raagt op onveranderlyke wetten

gegrond, maar het is ook een gefchenk van God, waardoor de menfch de voor-

treffelykheid van zyn wezen yder oogenblikkan bemerken; want het is niet om-

dat hy de volmaaktfte, defterkfte, of debehendigfle, onder de dieren is, dat hy

bevel over hen voert; zo hy niet dan de eerfte van dezelfde orde ware, zouden de

tweeden zig vereenigen om hem het gebied te betwiften ; maar het is door de ver-

hevenheid van Natuur dat de menfch gebiedt en regeert; hy denkt, en hierdoor

is hy de meeller van wezens , die niet denken.

.
Hy is demeefter der ruuwe, der onbewerktuigde, lighaamen ,

die zynen wille -

niets kunnen tegenftellen dan een loggen wederftand, welken zyne hand altoos

te boven weet te'^komen en te overwinnen door hen tegen malkanderen te doen wer-.

ken; hy is mèefter van de gewaflen, welken hy door zyne kloekheid kan ver-

meerderen, verminderen, vernieuwen, van aart doen veranderen , verdelgen, of y
in het oneindige doen toeneemen; hyis raeefter van de dieren, omdat hy niet

flegts, even alszy, beweeging en gevoel heeft, maar omdat hy daarenboven het

licht van zyne ziel, het voordeel van denken ,
heeft, oradathy de oogmerken zyner

verrigtingen kent, en de middelen weet, waardoor hy die oogmerken kan berei-

ken; omdat hy zyne daaden weet tebefticren, zyne werkingen met verftand te

overleggen, zyne beweegingen te raceten, de flerkte door vernuft, en de fnelheid

door het gebruik van den tyd te overwiunen.
JV. Dal. L
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Ondertuflchen fchynen, onder de dieren, zomniigen gemeenzaamer of wilder,

zagter of wreeder, te zyn dan andere : men vergelyke de leerzaamheid en onder-

werping van een hond met de fierheid en woeftlieid van een tyger ; de_ een Ichynt

des menlchen vriend, de ander zyn geboren vyand, te zyn; zyn gebied over de

dieren is derhalven niet volfirekt; hoe vecle foorten weemn zig aan zyne magc te

onttrekken door de frielheid hunner vlugt, door de gezwindheid van hunnen loop*,

door de duifterheid hunner verblyfplaatfen ,
door den affiand , welken het element,

dat zy bevvoonen, tufichcn hen en den raenfch fielt. Hoe veele andere foorten

ontfiiappen hem door hunne kleinheid alleen ! En eindelyk , hoe veelen zyn ’erniet,

die, wel verre van hunnen heer te erkennen, hem met openbaar geweld aantas-

ten 1 zonder van die gekorvenen te fpreeken , die hem door hunne heimelyke ftee-

ken'hoonen, van die Hangen, welker beet het vergift on den dood vergezellen, en

van zo veele andere onreine, ongemaklyke, nuttelooze, dieren, die om geene an-

dere reden fchynen te beftaan dan om de fehadiiwing tuflchen het kwaad en het

goed te raaaken, en den menfch te doen voelen,, hoe weinig Iiy, na zynen val,

geëerbiedigd wordt.

Men moet hier het gebied van God van den eigendom van den menfch onderfchei-

den.. God, de Schet>per der wezens, is de eentge meefter der Natuur ; de menfch

vörmag niets op het voortbrengzel van de fchepping, hy vermag niets op de bewee-

ging der hemelfchelighaamen, niets op de omwentelingen varrden bol, dien hy
bewoont;.msgelyks vermag hy niets op de dieren, de gewaflen, .de delfftoffen,

in het algemeen, hy vermag niets op de foorten, hy heeft geene werking dan op
de individu’s , want de foorten in ’r algemeen, en de fiof by de geheele maflk ge-

nomen, behooren aan de Natuur, of liever maaken da Natuiu uit; , alles werkt,

gaat voort, volgt op, vernieuwt zig, en beweegt door eene onweêrflaanbaare

kragt. De menfch zelf, door den fireom der tyden voortgefleept, vermag niets

op zyn eigen duurzaamheid; door zyn lighaam aan de fiofiè gebonden, in den

draeikolk der wezens ingewikkeld, is hy verpligt de gemeene wet te ondergaan;

hygehoorzaamtaan dezelfde kragt, en even als alle andere,. wordt hy geboren,

groeit hy , fterft hy.

Maar de Goddelyke ftraal ,
daar de raenfch mede bezield is , veredelt en verheft

hem boven alle de ftoffelyke wezaïs ;
. die geeftelyke zelffiandigheid , verre van aan

de ftoöe onderworpen te zjai, heeft hetregt van dezelve te doen gehoorzaamen

;

en fchoon zy geen gebied over de geheele Natuur kan voeren, heerlcht zy over de

byzondere wezens. God, dc.eenigfte oorfprong van alle kennis en van alle ver-

ftand, regeert het Heelal en de geheele foorten met eene pneindige magt; de

raenlch, die niet dan een firaal van dat verftand heeft, heeft insgelyks niet dan ee-

ne kragt, aan kleine deeltjes fiof bepaald , eu is geen meefter dan van de individu’s.

Het is dan door de talenten van den geeft:, en niet door de kragt en door de an-

dere hoedanigheden der ftofle , dat de menfch de dieren heeft weeten te onder te

brengen. In deeerfte tyden raoeften zy allen even onafhankelyk zyn; de raenfch

raisdaadig en woefi geworden zynde, was weinig gefchiktom hen- te temmen, hy
hadt tyd noodig om hen te naderen , om hen te leeren kenneUi om hen uit te

kiezen, om hen tam te maaken ; hy moeft zelf befchaafd zyn om te kunnen on-

derwyzen en beveelen , en de heerfchappy over de dieren, even als alle ander#

hseifchappyen ,
is niet gefligt, 'dan na de raaatfehappy.
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'Het is van haar, dat de menfch zyne magt heeft, en door haar, dat hy die be*

'houdt; zy is het, die zyne rede befchaafd, zyn geeft geoefiènd, zyne kragten

vereenigd heeft. Te voren was de menfch miflchien het wildfte, en het minll ge-

vreesde dier van allen ; naakt, ongewapend, en zonder fchuilplaats , was de aarde

voor hem niet dan eene groote woeftyn ,
bevolkt metmon 11ers, daar hy dikwüs de

prooi van wierdt, ai zelfs lang daar na meldt de hiftorie ons dat de eertte helden niet ,

dan verdelgers van heeften zyn geweeft.

Maar toen met der tyd het menfchelyk geflagt uitgebreid ,
vermeerderd , en over

den gantfehen aardbodem verlpreid is, toen de menfch, onder begunftiging der

konften en der maatfehappy, met kragt heeft kunnen werken om het Heelal in te

neemen, heeft hy de wilde heeften allengs doen wyken, hy heeft de aarde gezui-

verd van die.reusagtige dieren , daar wy nog de verbaazende groote beenderen vaa

vinden.; hy heeft de individu’s der verflindende en Ichadelyke foorten ten uiterlren

gedund, en die tot een zeer klein getal gebragt, hy heeft de dieren tegen de die-

ren geftdd, en de eene door behendigheid te ondergebragt , de andere door fterk-

te getemd, of door grooter getal overmand, en hen allen door bereneerde midde-

len aangetaft ; hy heeft het eindelyk zo verre gebragt, dat hy zig zelvennietflegts

in veiligheid geftdd, maar ook eene heerfchappy over de dieren opgeregt, heeft,

die niet bepaald is, dan door de ontoegankelyke plaatfen, de afgelegen woeftenijen,

de brandende zanden, debevrozen bergen , de duiftere holen, die yooc de wei-,

pige foorten van ontembaaie dieren tot fchuilpka^en verftrekten.

h a
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het paard
e edeWe verovering, welke demenfch ooit gemaakt heeft, is die van dit

yl ^ ^
moedig en oploopend dier, dat in de vermoeijeniflen van den oorlog en
dearoetn der velflagen met ons deelt; zo onverfaagd als zyn meellerziet

1 j
net paard het gevaar en braveert het; hetgevvent, hetfchikt, zig naar het

geluid der wapenen, het bemint dat, liet zoekt dat, en bezielt zig met dezelfde
drift als zynmeefter; het neemt ook deel in zyne vermaaken, in de jagt, in de
renfpelen, in de ridderlyke fteekfpeleii , het fchittert, het brandt;, maar zo onder-
werpelyk als fier Iaat het zig door zyn vuur niet vervoeren, maar weet zyne drift
en beweegingen te fluiten ^

niet llegts buigt het paard onder de hand van hem, die
het befliert, maar het Ichynt zelfs zyne verlangens raad te pleegen, en fteeds ge-
hoorzaamende aan de indrukzelen, die het daar van krygt, vliegt het toe, raaatigt
zig, of bepaalt zig, naar het geleide van die hand, en is eeniglyk bedagt om naar
dat geleide te werken. Het is een Ichepzel , dat zyn eigen wezen Iaat vaaren , om
niet dan door den wil van een amfer te beftaan ; dat dezen wil zelfs weet te voor-
komen, dat door de vaardiglieid

, en de nauwkeurigheid zyner beweegingen den-
zelven tevens voor het oog, doet zien en uitvoert

; dat voelt, zo veel men he’t ver-
langt, en met meer daarvan doet blyken dan men wil; dat zig zonder aarfelen
overleverende nergens onwillig toe is, met alle zyne kragten dient, zig zeiven bo-
ven zyne kragten afvergt, cn Iterfc om te beter te gehoorzaamen.

Ziedaar het paard wiens talenten ontwikkeld zyn, waarvan de kond de na-
tuurlyke hoedanigheden volmaakt heeft, dat van zyn vroegften leeftyd af ,is opo-e-

paft, en vervolgens geoeffend
,
en tot den dienft des menfehen afgeregt : het is

met het verlies zyner vryheid dat zyne opvoeding begint, en her is door de vrees,
dat zy voltooid wordt; de flaverny, of de hiiiflelyke ftaat , dezer dieren is zelfs zo
algemeen, zo oud, dat wy hen maar zeer zelden in hunnen naruurlyken ftaat zien-
zy zyn altoos met gareclen in allen hunnen arbeid bedekt, men verloft hen nooit van
alle hunne kliiifters, zelfs niet in den tyd van hunne ruft; en zo men hen zom-
tyds in vryheid in de vyeiden Iaat loopen, draagon zy daar altoos de blyken van
dienftbaarheid, en dikwils de wreede indrukzels van den arbeid en fmart, die zy
dagelyks ondergaan; de bek is döor de vouwen, die het gebit, heeft voort (rebra'^É'^

mismaakt, de zyden zyn door wonden opgereeten, of metrooven bezet, beide ge-
volgen van harde, en dikwils onverdiende, Ipoorfteekeii; de hoef der voeten^ is

met fijykers doomageld, de houding des lighaams is nóg gedwongen en ontluis-
terd door den duurzaamen indruk der gewoone kluillers; vergeeffeh zoude men
hen daar van bevryden

, zy zouden daarom niet vry zyn ; die zelfs , welker lla-

verny de zagtfte is, welken men niet onderhoudt, niet oppaft, dan voor de weel-

(*) Het paard wordt in ’t Hebreeiiwfch genoemd, Sas da hengft, Saiai de merri; in ’t
Chaldeeuvvfch

, in 'tCriekfch 'iTssree, in ’tArabifch Baiel, in ’t Perflaans JJbefeba, in

«
Spaanfdi en Italiaans Cavallo, in ’t Franfch Cbeval, in ’t Hoogduitfeh

Rol], B/ei-ii, in tboheems Kun, in ’tillyrielch Kobyla, in ’t Pools Kou, iu ’tSwwedsif«e/f

,

in 't Deenfdi Hejl, m c lingdicli HorJ'e,
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de e„ prag. , en welker «gulde

llrekken dan de verwaan ei van
vlegcingeti hunner maanen ,

door

dandoordeyzers. die onder

hume voeten
, j in een bezield wezen maakt de vry

n 5=Seweita«?“SSroon^^^^^^^^ befchouw die paarden, die in de llrce-

heid van beweeg n^
voortgeplant, en die daar als vrije paarden leeven,

ztahrneto d=”^'ve zyn nier gedwongen

ofaf”e™erenTta "rta»"' ooafhankeiykheid ontvlieden zy de tegen^^^^

heid vTden me„fch,% verontwaardigen ^yne^i
Yn'wi!iSrri.rwïd=,fvIn

her voedzel, dat hun voegt
, ^ Fg nj^uwe voor^brengzels van eene

een oneindig groote ^F'^S^ftrektheid, ti
*

vcrblyf zonder andere fduiilplaats dan

fteeds nieuwe lenre
?,?enïn zv^eene zmvere lucht dan die onzer gewclf-

SpSën^L'Teif in bepaalde ruimtens dringen; de

ITi?e%SerfSt S» de kon. kan geeven,

^'nfgSeid dèz« SjSnfe, woell, zy zym alleenlyk fier en wild; fchoon
Ue gcaartneia aeze

„ , m/prtrelTende tallen zv deze ve nimmer aan, en, zo

S ^v^ns;”vo»^ ^rbv-’£„z'’rvt

SX'reS v” byXaSr re zyn ;
wam zV beton

gen zig te lamen
iM..Mren eene verknogtheid voor malkanderen :
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vdrlsoreSdTrA^^^ wJar raellc hnnne graagte te voldoen ,
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f£ik vcoXTeefch der dieren hebben, zo voereri z,

d-zclve- ook tallen zy malkanderen met aan ,
zy betiviften

d",St“hL£‘b?get™£envor,di^ en geniarigd 'zyn ,
en onidar zy genoeg

hebben om malkanderen niets te benyden.
it^ te famen opbrengr,

Men kan dit
en hunne' geaartbeid gezellig, hunne

en hy iroepenU-idt. hunne zt cl " ^ , tekenen van naaryver befpeiv

".^'zrzSn 1l T’ ‘'l'len. zy
,

„“.r-,
.Har moediK tegen aan te worden door malkanderen als

pevaar re haroen
graft over tc fp,logen , en de-

uu te daa en,
oeffeningen het voorbeeld geeven, die lut zig zei-

^Xe’
befte, en dikwils de leer-

XtcTotorwVlvkfte paarden als zygete^^
zaïmfle cn ona

van wilde paarden, ciihaalcn zelfs deplaatfrn aan,

abvSlvoi^vX'^^^^^^
datinenaande oevers van de

L 3
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Hypanis w Scythie wilde paarden hadt, die wit waren, en dat ’er in het Noords-

Selteflnlfwr" gfne zyde van den Donauw, andere waren,weiKer nair vyt vingers over het geheele lighaam lang was. Aristotsles breno-tSyne by ; Ptimus het land van ’t Noorden; Strabo de Alpen en Spanje , als pla^-
len daar men wilde paarden vondt. Onder de laateren zegt Cardanüs het zelfde
van Schotl^den de Orkadilche eilanden; (a') Olaus van Moskovie; DAPPERvan

lïprif
wilde paarden omzworven, die fchoon,

de KVanvShl^ verzekert dat ’er op het eiland May onder

vLlSfook r A
^ wilde paarden zyn

; Leo de Afnkaanerverhaalt ook Cd) dat er wilde paarden waren in de woeftijnenvan Afrika en Ara-
bic, en hy verzekert, dat hy zelf in de wilderriiflen vanNumidie een veulen heeft
gezien, wiens hair wit, en wiens maanen gekroesd waren. Marmol (e) beveftigt
dezebyzonderheid, zeggende, dat ’cr eenigen zyn dn de woeftynen van Arabie
en vanLybie, dat zy klein vallen, en eene afchgrauwe kleur hebben, dat ’er ook
witten onder zyn, dat zy korte maanen en zeec kort en geward hair hebben en
dat de honden of tamme paarden hen in ’tloopen nietagterhaalen kunnen; men vindt
ook m de ougtelyke Brieven dat ’er in China zeer kleine wilde paardjes zyn ( ƒ).Oelyk alle de deelen van Europa thans bevolkt zyn , en byna even fterkbewoond
.worden, vindt men daargeenc wilde paarden meer, en die, welken men in Ame*
rika ziet, zyn oorfpronkelyke Europifche tamme paarden., welken de Spanjaardendaar hebben, overgebragt, en die in de uitgellrekte woeftynen dier onbewoS
of ontvolkte landen zyn voortgeteeld; want het mangelde Amerika voorhmi aandezefo irt van dieren, die er volftrekt onbekend waren , en dit bleek genoeg aande verbaasdheid en fchrik, welken derzel ver eerfte gezigc den Mexikaanen en i
niviaanen veroorzaakte. De Spanjaarden bragten dan dezelve in grooten «letale dS-
waards over, zo wel voor hunnen dienft en byzonder gebruik, als om ’el' de foort
voort te planten

, zy lieten ’er verfcheiden los op de eilanden, en zelfs op het vas-
te land, alwaar zy, even ais andere wilde dieren, zyn voortgeplant. DeHr, de laSalle (g) heeft er in 1685 van gezien in Noord-Amerika

, by de baev van St.
Louis; dezelve graasden in de weiden, en zy waren zo wild, dat men hen nietgenaaken ^k'nde. De Schryver der Hiftorie van de Vrybuiters ai) zest datmen op eiland St. Domingo zomtyds troepen van meer dan vyfhonderd
paarden zwt, die allen te famen loopcii, en dat zy , wanneer zy een menfeh zien
allen ftaan blyven

; dat één hunner tot op een zekeren afftand nadert, briefchr de
vlagt neemt, en van alle de overigen gevolgd wordt; hy voegt ’er bv dat hv
niet weet, of die paarden; verbafterd zyn door wild te worden, maar dat hvhen
zofraeyniet heelt gevonden als de fpaanfche, fchoon zy van dat ras zyn ^ zv
„ lebben, zegt hy, een zeer dikken kop, zo wel als pooteij, die daarenboven

(4 ) AldroVANDUS de Quadrup. Soliped, Lik I. pag. 19.

V J Dappers befchryving der eilanden van den Archipel.

2yne Reizen.

/.V (iefcriptiene Part. IL rol. IL pag. 750 & 751.
Marmol. Paris 1007. Tem. L pag. 50,

^
lirh.

ontdekkingen in Noord-Amerika door den Hr de la v

ih) Hillorie des Avanturiers Hibuftiers
, par Ok.\meun. I’aris i686.7W /.pag. iic&m
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3, kvvaftig en bultig zyn; zy hebben ook lange ooren en een langen hals, de in-

vvooners temmen hen gemaklyk, en doen hen vervolgens werken, de jaagers

„ laaten hen hunne vellen draagen. Men gebruikt, om hen te vangen, eene foort

„ van netten of ftrikken van ftevig touw ,
welken men fpant op de plaatfen daar

„ zy gewend zyn te komen, zy verwarren zigdaar ligtlyk in, en zo zy zig de*

5, zelve om den hals haaien , verworgen zy zig zeiven , ten zy men daar fpoedig

„ bykome om hen te helpen; men bindt hen het lighaam en de beenen aan

„ een boomvaft, en men laat hen daar twee dagen, zonder Iren te eeten oftedrin-

„ ken te geeven; die proef is genoeg, otn een aanvang van hunne onderwerping

„ lo maaken, en met ter tyd worden zy zo gedweeg en leerzaam, als of zy nooit

„ wild geweeft waren
, en zo zy zelfs by toeval eens weder in vryheid geraaken,

,, worden zy niet weder wild, zy herkennen hunne meefters, en Jaaten zig ge-

,, maklyk naderen en herneemen {a).

Dit toont, dat deze dieren natuurlyk zagt en zeer gcichikt zyn om zig met den '

menfeh gemeenzaam te maaken , en zig aan hera te verbinden
; ook gebeurt het

nooit, dat ’ercen onder hen onze wooningen verlaat; om zig in de bofTchen of
wildeniiffen te gaan verbergen; zy toonen integendeel veel drift om tot hunnen flal

weêr te keeren, daar zy evenwel niet dan een grof, en (leeds het zelfde, voedzel
vinden, waarvan de hoeveelheid doorgaands meer gefchikt wordt naar de regels
van eene zuinige huishouding dan naar de raaate van hunne graagte; maar de zoe-
tigheid der gewoonte vervuirby hen het geen zy voor het overige verliezen ; na '

uitgeput te zyn van vermoeijenis is de plaats van ruft voor hun, gdyk voor alle

dieren, een plaats van welluft, zy herinneren zig dat vermaak leevèndig en verlan-
gen ’t_ weder te genieten; zy rieken die plaats dan reeds van verre, zy weeten de-
zelve in ft midden van groote fteden weêr te vinden , en fchynen de llaverny in
allen opzigte boven de vryheid te verkiezen; zy maaken zig zelfs eene tweede na*^
tuur van de gewoontens daar men hert toe gedwongen of aan onderworpen heeft,
naardien men de paarden, die in de bolTchen gejaagd waren, geduurig heeft zien
grinnekenom zig te doen hooren, als zy menfehen vernamen, op de'fzelver ftem-
me toe loopen, en onderwylen mager worden, en in korten tyd vervallen, fchoon
zy overvloed, en zelfs verfcheidenheid, van voedzel hadden, om.hunnen eetluft op
eene ruime en aangenaame wyze te voldoen.

Hunne zeden komen dan byna geheel van hunne opvoeding
, en die opvoeding

fa) De Hr, Garsault geeft een ander middel op om de wilde paarden- te temmen. „ Zo
„ men de veulens, zegt hy, van hunne vroege jeugd af, niet mak en gemeenzaam gemaakt
j, heeft, gebeurt het dikwils, dat het naderen en aanraaken van den menfeh hen zo veel vrees

„ en fchrik verwekken , dat zy zig met byten en flaan daar tegen weeren, zodat hetbykans on*<
,, inogelyk is hen te roffen of te beflaan. Zo het geduid en de zagto behandeüng hier niet ge-
,, noeg zyn , moet men, om hen te temmen, gebruik maaken van htt middel, ’i welk nien
„ pmtrent de valken bezigt, als men die gevangen hebbende zoekt tam te maaken eu on de
„ .

jagt af te rigten; hier in befl-aande, dat men hun belette te flaapen
, zo lang tot dat zv llau r

„ worden. Men moet met een wild en onhandelbaar paard op dezelfde wyze leeven • en ten dien
„ einde moet men het omkeeren op den ftal, en met zyn agterfl naar de ruiffcl, niet zvn ko»
„naar voren, zetten, en daar den geheel en dagen den geheelcn nagt een man bv houden^
„ die het van tyd tot tyd een hand vol hooi geeve, en het belette te gaa» liggen . men zJ
„ met verwondering zien hoe fchielyk het getemd zal zyn. Daar zyn evenwel paarden wei-
„ ken men dus . acht dagen Ung bewaaken most. Zie GiJts-AutT A’ouveau harfait Markhü
pas- 89.
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onderftdt zorgen en moeiten, welken de menfch voor geen ander dier neemt,
maar waar voor hy vergoeding krygt door de geduurige dienden, welken dit dierhem bewyd. Van de vroege jeugd af draagt men zorg om het veulen van de moe-
der af te zonderen, men laat het vyf, zes, of ten hoogden zeven , maanden zni-
pn,^ want de ondervinding heeft geleerd, dat zy, welken men tien of olfmaanden
Jaat zuigen

, p goed niet zynals die, welken men vroeger fpeent, fchoon zymeer
vleelcii en hgpam krygen : na die zes of zeven zuig maanden iaat men hen een
vanervoepel dan de melk gebruiken, men geeft hun tweemaal daags zemelen,
en een weinig hooi, waarvan men de hoeveelheid vermeerdert naarmaate zv ouder
woiucnj cn men houdt hen op den ftalj zo lang zy zfg onruftig toonen om weder
by hunne moeder te zyn

; maar zodra die onruftigheid over is, iaat men hen bv
mooi weder uitgaan , en men geleidt hen naar de weiden ; men moet allcenlyk
zorg draagen van hen met geene ledige maag ter weide te zenden ; men moet hen
de zemelen geeven , en laaten drinken

,
een uur voor dat men hen in ‘c gras bn^n^t

en hen nooit voor groote koude of voor den regen blootftelien ; zy brengen op de’
hunnen eerflen winter door; in de volgende maand van may zal men hen

met alleen dagelykfch laaten weiden , maar men zal hen ook den gcheelen zomer
en tot aan het einde van oblober, inde open lugt in de weide laaten flaapen, alleen-
lyk in achtneemende om hen geen ergroen te geeven ; zo zy zig aan dit al te fvna
gras te veel gewenden , zouden zy geen hooi willen eeten, ’twelk evenwel hun
voornaanie voedzel in den volgenden winter moet zyn , en daar men hun flegts watpnielcn met gemaalen garft of haver by geeft; men behandelt hen op dezewvz^
Jaatendehen, gcdimrende den winter, over dag, en des zomers nagt en dan in
de weide loopen , tot den ouderdom van vier jaaren , wanneer men hen uit de^wei-
de neemt, en met hooi en ftroo voert; die verandering van voedzel vereifchteenio-e
voorzorg ; men zal hun de agt eerfte dagen niet dan ftroo geeven , en men zal wél doen
met hun eenige dranken in te geeven tegen de wormen, welken dekwaade verteering
vaneen al te rauw gras by hen moge hebben voortgebragt. De Hr. deGarsault
die dit gebruik aanpryft (0), heeft deszeUs noodzaaklykheid ongetwvffeld bv on-
dervinding befpeurd. Men zal ondertuflehen zien , dat de maag der paarden in al
len ouderdom cn op alle tyden vervuld is met zulk eene verbaazende meni^rte wor-
men, dar zy een gedeelte van henzelven Icliynen te raaaken; wy hebben fl)dezel
ve gevonden in gezonde zo wel als zieke paarden, in de zulken, die gras aten en
in hun, dieniet dan van hooi en ftroo leefden ; en de ezels, die, ouder alle die-
ren, meeft: tot de natuur van een paard naderen, hebben insgelyks die verbaazendë
hoeveelheid wormen in de maag, cn hebben daar geen ongemak van - dus moet
men de wormen, ten minften die , daar v/y van Ipreeken, niet als cenë toevallige
ziekte befchouwen , die door de kwaade verteering van een rauw gras zou veroor-
zaakt zyn, maar veel eer als een uitweikzel, dat van het voedzel en de gewoone
fpys verteering dezer dieren afhangt.
Men moet , de jonge veulens Ipeenende , acht geevenom dezelve op eenen 'zinde-

lyketi ftal le zetten
,

die niet al te warm zy ,
uit vrees van hen al te teder en te ge-

voe-

parfait Marichal, por Mr. dè Garsaüi.t. Paris T7.i(?. na'». A- Of
(i>) IrKn zi£ hier na cic befdnyving. vaii de maag der paarden, en de plaat d'e'

-

behoort.
^ oe
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voelig voor de lugt te maaken ; men zal honne ftrooijiog dik^Is verver/clieii

,

men zal hen zuiver houden en van tyd tot tyd met een ftroowifch, laaten vryven ;

maar men moet hen niet vaftmaaken ,
noch roflen, voor den ouderdom van twee ea

een half of drie jaaren ; deze al te ruwe vryving zou hen fmart veroorzaaken , hun

vel is no^ te teder om dezelve te kunnen lyden, en zy zouden ’er door varvallen

in plaats van daar nut van te hebben ; men moet ook zorg draagen dat de ruif en de

krib niet te hoog Zyn, de noodzaaklykheid om den kop, ter bekoming van hun

voedzel, al te hoog op te ligten , zoude hen de gewoonte kunnen doen aannee*

men om denzelven op die wyze te draagen ,
het welk hunnen hals bederven zoude.

Wanneerzy een jaar, ofanderhalf jaar, oud zyn , zal men hen den ftaart fchecren ; het

hair zal weder aangroeijen , en het zal zwaarer en voller worden ; op den ouder-

dom van twee jaaren moet men de veulens affcheiden, de henglljes by de hengiten,

en de merrietjes by de merries of ruinen , zetten ; buiten deze voorzorg zouden de

ioiwe heiwftjes zig by de jonge merries vermoeijen en vrugtloos verzwakken.

Öp detfouderdom van drie, of drie cn een halfjaar moet men beginnen met hen

te oelfenen en onderwerpelyk te maaken. Men zal hen eerll een ligten en gemaklyken

zadel opleggen, en men zal hen dagelykfchtwee of drie uuren gezadeld laaten liaan.

Men zal hen insgelyks leeren eenefnaltel in den bek te ontvangen, en zig de voe-

ten de laaten opligten , daar men eenige Hagen op zal geeven , als om hen yzers on-

der te leggen ; en zo het koets-of andere trek-paarden zyn, zal men hen een tuig

opleggen, en eene fnafFe) in den mond doen : in den beginne moet men geen (oora

voor deeenen of anderen gebruiken j
men zd hen vervolgens aan de Ihaffel-ree-

pen, met een caveöbn op den neus, op een gelyken grond, zagtjes aan de hand

laaten draaven ,
zonder dat ’er iemand op zitte, en enkel met den zadel of het tuig

op den rug; en als het rydpaard ligtelyk zal omwenden en gaarne by hem ko-

men , die de reepen vafthoudt , zal men 'er op en af-ftygen op de eigen plaats, en

zonder het te beryden voor dat het vier jaaren heeft, omdat het, vóór dezen ou-

derdom, niet fterk genoeg is, om door de zwaarte van een man op zynen rug niet

overlaadcnte worden; maar op de vier jaaren zal men het beryden, om het te

doen flappen of draaven, maar (leeds met kleine einden (a); als het koetspaard

aan het tuig gewend is moet men het meteen ander geoeffend paard voorfpannen,

en een teugel in den bek geeven. Men zal het dus, met een riem of reep aan den

teugel vaft, doen voortgaan, tot dat het beginne te leeren trekken : dan zal de koet-

fier beproeven om het te doen agteruitgaan , met behulp van een man voor, die

het zagtelyk agteruit zal dringen ,
en zelfs eenige klapjes geeven om het te verplig-

ten na agterwaards te wyken ; dit alles moet gefchieden voor dat de jonge paarden

van voedzel veranderen, want zodra zy eens op ’t voer ftaan, gelyk men zegt,

dat is, zodra zy hooi of ftrooen haver of ander koorn te eeteii krygen
, heefc men

opgemerkt, dat zy, als dan fterker wordende, ook minder onderwerpelyk en

moeijelyker te leeren zyn (JO-

Het gebit en de fpooren zyn twee middelen welken men heeft uitgevonden om
hen te verpligten van zig te laaten bellieren ;

het gebit voor de nauwkeurigheid, de

fpooren voor de vaardigheid , hunner beweegingen. De mond of bek van het paard

fchynt door de Natuur niet gefchikt om andere indrukzels dan die van den fmaak

(a") Z'C les Elémms de Covaferie, (ie Mr. de Güf.rintere. Paris 1741. Tom, I. pag. 140.
(b) Zie Ie nomeau parfait Maruhal, par Mr. DE Garsault. pag. 86.

ir. DM. i\l
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en eetiuftte hebben; dezelve is ondertuflchcn zo gevoelig in het paard, datmenzig
daarvan by voorkeur boven het oog en het oor bedient ; om de tekenen van zynen wil

aan ’t beelt te doen begrypen; de rainllebeweeging of de zagtfle drukking van het

gebit is genoeg om hetzelve te verwittigen en te bepaalen, en dit werktuig van ge-

voel heeft geen ander gebrek, dan zyne al te groote volmaaktheid zelve; die

al te groote aandoenlykbeid moet gevierd en met voorzigtiglieid behandeld wor-
den ; buiten dat zoude men het paard welhaafl: den bek bederven , door denzelven
ongevoelig voor het gebit te maaken,- de zintuigen van het gezigt en gehoor zou-
den aan zulk eene bederving niet onderhevig zyn, noch op die wyze verftompt
kunnen worden,, maar waarlchynlyk heeft men nadeelen gevonden in het paard

door deze zintuigen te beftieren, en het is daarenboven zeker, dat ‘de tekens,

door middel van het gevoel overgebragt, veel meer uitwerking op de dieren

hebben, dan die, welke hun door het oog of het oor medegedeeld worden; ook

maakt de plaatfing of houding der paarden ten opzigte van hem, die dezelve be-

rydt, de oogen ten dezen opzigte byna nutteloos, nademaal zy niet dan voor zig

zien, en de tekens, welke men maaken raogt, niet zouden kunnen bemerken,

dan door den kop om te draeijen;._en fchoon het oor een zintuig is waar door-

men de paarden dikwils aanzecen leidt, fcbyiit het egter, datmen het gebruik van

dit werktuig bepaald, en alleen voor de grove paarden gelaaten heeft, naardien

men in de mané^, die men als de volmaaktfte School van opvoeding voordepaar^
den moet aanracrken, tot dezelve byna niet fpreekt,. en het Ichynt zelfs niet te moe-
ten blyken, dat men hen befliert; inderdaad als zy wél geoeffend zyn is de minde
drukking der dijen, de zngtfte beweeging van ’t gebit, genoeg om hen te leiden, de
fpooren zelfs zyn nutteloos, of men bedient zig ten minfen daar niet van dan

om hen tot geweldige bevveegingen te dwingen ; en wanneer het door de lomp-

heid van den ruiter gebeurt, dat hy, terwyl hy ’t paard de fpooren geeft, den teu-

gel inhoudt, zo moet het paard zig van den eenen kant aangezet, en van den an-

deren weerhouden, voelende, noodwendig buitelen door zig op te geeven,

zonder uit zyne plaats te komen.

Men geeft, door middel van den tengel, eene voordeelige houdingaan het hoofd
van ’t paard, men verheft her, men plaatll het zo als het moet zyn,. en het

kleinfte teken ,
of de geringde beweeging van den ruiter, is genoeg om het paard zyn

verfchillende gangen te doen ncemen; de natuurlykde gang is miffehien de draf,

maar de flap, en zelfs de galop, zyn minder vermoeijend voor den ruiter, en het

zyn ook die wyzen van loopen ,
welke men zig meed bevlytigtte volmaaken. Wanneer

het paard zyn voorden poot opligt om te gaan , moet die beweeging met doutheid

en gemaklykheid gefchiejen en de knie moet genoeg gebogen zyn' hm opgeligte

been moet fchynen een oogenblik opgehouden te worden, en als het beed dtn ne-

derzet moet het vad en gelykelyk op de aarde komen
, zonder dat het hoofd eeni-

gen induik van deze beweeging kryge ; want als dc poot fchielyk nedervalc, en

het hoofd terzelfder tyd zakt , is dit gemeenlyk om het ander been fchielyk by te

fpringen , het welk de'rhalven toont, dat één been niet in daat is om -den gelieelen

lad van ’t ligliaam een oogenblik rudig te draagen ; dit is een zeer groot gebrek,
zo wel als dat van den voet buiten-of binnen-waarts te draagen, want hy valt in die

zelfde rigting neêr ; men moet ook verdagt zyn , dat wanneer hy op den enkel deunt,

©f over de koot dagt, dit een teken van zwaltheid is ; of op de, voorhoef draagt

,
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dit eene vermoeiende en gedwongen houding maakt, daar het paard niet lang

in kan blyven.

De flap of pas, die de langzaamfiie van alle wyzen van vcortgaan van het paard

is, moet evenwel vaardig gelchieden; dezelve moet niet al te lang of al te kort,

en de gang van het paard moet ligtvaardig zyn •, die ligtvaardiglieid hangt veel af van

de vryheid derfchouderen en doet zig bemerken aan de wyze waarop het paard

den kop onder ’t Happen draagt ^ zo het dien hoog en Hevig houdt is het ge-

meenlyk Herk en ligt ; zo de beweeging der fchouderen niet vry en los is
,

ligt de

poot zig niet genoeg op, en het paard is onderlievig om valfche Happen te doen,

en met den voet tegen de ongelykheden van den grond te Hooten; en zo de

fchouderen nog meer geQooten zyn, en de beweeging der pooten daar onafhanke-

lyk van Ichynt te zyn , zo vermoeit zig het paard , maakt buitelingen en is van

geen dienH. Het paard moet wel op de heupen zyn, dat is te zeggen, het moet

de fchouders ouder ’t gaan vcrhoogenen de heupen verlaagenj hetmoer ook zyn ag-

terbeen wél ophouden, en het zelve hoog genoeg opneemcn; maar zo het dat al te

lang ophoudt, en al te langzaam nederzet, verliell het al het voordeel van de

losheid en vaardigheid, het wordt hard, en het is niet goed dan voor flaatlie en

pronk.
, , , I

Het is niet genoeg dat de bcweegingen van het paard los zyn
,
zy moeten ook

gelyk en eenpaarig zyn in het beloop van voren en van agteren j want zo de agter-

deelcn van het paard flingeren tcrwyl de Ichouders zig ophouden ,
doet die bewee-

gen zig aan den ruiter met Ichokken voelen ,
en wordt hem ongemaklyk ; het zelf-

de gebeurt, wanneer een paard zyne agterbeenen te veel verlengt, en dezelve ver-

der zet dan de Hede, alwaar de voorpoot gedraagcn heeft; de paarden, die kort

van lighaam vallen
,
zyn aan dit gebrek onderworpen ; die ,

welker pooten zig

krniflen of over malkanderen flaan , hebben geen Hevigen gang , en in het alge-

meen zyn die, welke lang van lighaam zyn, de gemaklykfte voor den ruiter, om
dat hy verder van de twee middelpunten van beweeging , de Ichouders en de heu-

pen, af is, en derhalven de indrukzelen en bcweegingen derzelven rainH voelt.

De viervoetige dieren ligten gemeenlyk één voor-en één agter-poot te gelyk op

als zy gaan; zodra de regter voorpoot opgaat volgt de linker agterpoot, en vordert

in denzelfden tyd , en dien Hap gedaan zynde begint de linker voorpoot op zyne

beurt te gelyk met den regter agterpoot, en zo vervolgens: gelyk hun lighaam op

vier Heunpunten draagt, die een langwerpig vierkant maaken, zo is de gcmaklyk-

lle wyze van beweegen twee dier Heunpunten tevens te veranderen in de rigting van

de diagonaal of hoeklyn, zodanig dat het middelpunt der zwaarte van het dier

Hegts eene kleine beweeging maake, en ten naaflen by blyve in de rigting der twee

Heunpunten die niet in beweeging zyn ; want in de drie natuurlyke wyzen van voort-

gaan van het paard, de flap, de draf, en de galop, heeft deze regel van beweeging

"altoos, maar met onderfcheid, plaats. In den Hap zyn v'm tempo’s, oftyden, van

beweeging; zo het regter voorbeen eerfl opgaat, volgt het agterfl linker een oo-

genblik daarna, vervolgens het linkerbeen van voren, het welk op zyne beurt

'een oogenblik daarna van het agterfl regterbeen gevolgd wordt ; dus komt de voor-

fle regtervoet eerfl op den grond , de linker agtervoet de tweede , de linker voor-

voet de derde, en de regter agtervoet de vierde; het geen eene beweeging va.i vier

tempos en van drie tuGcheiitydcn maakt, waarvan de eerfte en de laatfle korter zyn
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dan de middelfte. In den draf zyn maar twee tyden in de beweeeinff- zodra de
regter voorpoot opligt, ligt de linker agterpoot op het zelfde oogenblik

,

’en zonder
dat er eenige tullchentyd is tulTchen de beweeging van den eenen en van den ande-
ren } vervolgens heft zig de linker voorpoot met den regter agterpoot , insgelyks
in denzelWen tyd, op, zodat ’er in deze beweeging van den drafmaar twee tempos
en één tuüchentyd zyn ; de regter voorde voet , en de linker agterfte voet zetten zig
terzelfder tyd op den grond neder , en vervolgens de linker voorile voet en de regter
agterlte voet, die insgelyks in het zelfde oogenblik nederkomen. In de galop zyn
gemeenlyk dne tyden, maar gelyk in deze beweeging, die eene foort van fprong
js, de voorfte deelen des jjaards zig in ’t eerft niet vari zelve beweegen, maar door
de kragt der heupen en verdere deelen van agteren aangezet worden, zo moet
indien het regterbeen van voren meer moet voortfehieten dan het linkerbeen de
agterfte linkervoet eerft op den grond ftaan om tot fteunpiint voor deze fpringende
beweeging te dienen; dus is het, in dit geval, delinkerfte agtervoet, die beteer-
fte tempo van beweeging maakt; vervolgens ligt zig de regter agtervoet tevens met
den linker voorvoet op, en zy komen in het zelfde oogenblik op de aarde neder,
dit is de tweede tyd; eindelyk zet zig de voorfte regtervoet, die zig een oogen-
blik na den voorften linkervoet en den agterllen regtervoet opgeheeven heeft de
laatfteop den grond, het welk dan denderden tyduitmaakt; dus zyn ’er in deze
beweeging van de galop drie tempo’s en twee tnflehentyden , en in het eerfte dier
tuffeheptyden, als de beweeging met fiielheid toegattt, is ’er een oogenblik, waarm de vier beenen van het paard terzelfder tyd in de Ingt zyn , en waarin men al-
le de vier yzers te gelyk ziet. Wanneer het paard buigzaam van heupen, en waeijen
is, en dezelve vaat^g en gemaklyk beweegt, is die beweeging van galoppeerea
de volraaalctfte, en dan gefchiedc de kadans of maat mv\^ï tempo’s-, het paiwd zet
eerft den agterften linkervoet, die het eerfte tempo aanwyft, neder

, vervolgens
den agterften regtervoet, en dit maakt den tweeden tyd , de voorfte linkervoet ,"’een
oogenblik daarna nederkonaende , tekent den derden tyd, en eindelyk wyftde reg-
ter voorvoet, die her laatft nederkoin:, het vierde tempo aan.
De paarden galoppeeren gemeenlyk op den regtervoet; op dezelfde wvze als

z-y met den voorften regtervoet beginnen om te (lappen en te draaven zo
vangen zy ook t galoppeeren aan met her voorfte regterbeen,. dat meer voor-
uit IS dan het linker; en op dezelfde wyze is het agrerfte regterbeen dat het
voorfte regterbeen onraicWelyk volgt, oök meer vooruit dan het agterfte lin-
kerbeen, en dat blyft Ihndvaftig plaats hebben zo lang de galop duurt- hier
uit volgt, dat het linkerbeen, ’t vvelk de zwaarte van ’t geheele lichaam draao-t
en dat de anderen voorwaards dringt, meeft vermoeid moet worden zodat
het goed zoude zyn om de p.aarden te gewennen beurtelings op het linker zo
wel als op het regterbeen te galoppeeren

, zy zouden die geweldige beweeging
dan langer kunnen uitiiouden, en liec iü die ook^ wat men in de mané ^'e doet^
maar mitfehien om eene andere reden.; deze naoïelytt

:
gelyk men de paarden dik-

wilsvan hand doet veranderen, dat is te zeggen, een kring befchryven, wiens
middelpunt dan eens ter regter, dan tens ter linkerhand is, zoverpligt men hen
©ok om dan eens op den regter, dan weder op den linker voet, te galoppeeren 1

In den itapligtende beenen van het paard zig maar tot eene kleine hoogte op en
de voeten Icheereu, owzotefprceken, de aarde vry digt;. in den draf komende-



93VAN HET PAARD.
Zelve hooger

, en de voeten zyn geheel los van den grond ; in de galop heft

het paard dezelve nog.hooger, en de voeten fchynen over den grond te Ipringen

.

de liap, om goed te wezen, moet vaardig, ligt, zagt, en gewis zyn; de draf

tnoot lievig , vaardig , en eveneens gewis en zeker zyn ; het agterfte gedeelte moet

het voorlte wél voonzetten , het paard ,
moet in deze wyze van voortgaan den

kop wél draagen en een regten rug houden ,
want zo de heupen beurtelings ry

zen en daalen, op yder tempo van den draf, zo de agterfte deelen llingeren, en

zo het paard wiegt, draaft het kwalyk door zwakheid : zo het de voorfte beenen

naar buiten w rpt mag dit als een ander en wezendlyk gebrek befchouw 1 wor-

den: de voorfte pooten moeten in dezelfde linie zyn als de agterfte, en dezelve

altoos vervangen ; zo een der agter-pooten zig voortwerpt ,
zo het voorfte been van

dezelfde zyde ook al te lang op zyne plaats blyft, zo wordt de beweeging haider

door dien wederftand j en het is hierom, dat de tulïchentyd tulTehen de twee tem

po's van den draf kort moet zyn; maar hoe kort dezelve wezen moge, die we-

derftand is genoeg om deze wyze van voortgaan harder dan den Itap en de galop

te maaken ; omdat de beweeging in denllap meer verbonden en zagter is , en omdat

’er in de galop byna geene horizontale wederftand plaats heeft, welke de eenige is,

die den ruiter ongemaklyk valt, dewyl dc wederwerking van de beweeging der

voorfte beenen byna geheel en al van om laag naar om hoog in een loodregte rigting,

gefchiedt. . ,

De veerkragt van de waeden brengt evenveel toe tot de beweeging van de galop

als die der lendenen ;
terwyl de lendenen pooging doen om de voorfte deden op te

heffen en voort te werken, zo maakt de vouw der waeden eene veer, breekt den

fdiok, en verzagt de beweeging; hoe verbindender en buigzaamer derhalven die

veer der waeden is, hoe zagter de beweeging van de galop wordt; dezelve is des

te vaardiger en fneller als de waeden fterkerzyn, en het paard kan dezelve des te

beter verduuren naarmaate het meer lleun op de heupen vindt, endefcnouiieisaooc

de kragt van den rug beterworden opgelrouden. Voor het overige zyn de paarden,

die de voorpooten in de galop hoog opligren, niet die, welke beft galoppeeren,

zy vorderen minder dan de anderen, en zy vermoeijen zig meer, en dat komt ge-

meenlyk omdat zy de Ich ouders niet vry genoeg hebben.

De ftap , de draf, en de galop zyn dan de gewoone gangen van een paard ; maar

daar zyn paarden, die natuurlyk eenc andere wyze van gaan hebben, welue men

telgang noemt, die zeer verlchillcnd is van de drie anderen, en die men indencer-

ften opll-w zien kan, dat met de wetten der werktuigkunde nvaet ftryden en

zeer vermoeiend voor het beeft moet zyn , fchoon in deze wyze van gaan de inet-

heid van beweeging zo groot niet is als in de galop of den birdtn drat; in ueze

wyze van gaan blyft de voet van ’t paard onder het voortzetteu nog na cr ly

den grond dan in den ftap, en yder ftap is veel langer; maar het zonlerim-

ge beftaat hier in, tlat de beide beenen van deze.lfde zyde, by voorbeeld het

fe'Tter voor-en regter agterheen , zig te gelyk verzetten om een ftap te doen ,,

en dat vervolgens" de beide beenen van de andere zyde
, de linker voor-en ag-

terbeenen naamelyk, insgelyks in het zelfde oogenblik de beweeging beginnen

en ein-i'ien ora een anderen ftap te doen, en zo vervolgens, zodat de beide

zvden van het lighaam beurtelings hun fteunpunt mUIen en geen evenwigt

aan malkander hebben, liet welk niet miifen Ican het paard veel te vermoeien.
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als ’t welk das tdkens verpligt is 2ig in een gedwongen evenwigt te houdeti
door de fnelheid eener beweeging, die byna niet van den grond ufkomt; want
zo het dier in deze wyze van gaan de pooien zo hoog opligtede als het in den draf
of in den flap doet, zou de ilingering of weeging zo groot zyn, dat het niet vry
zonde kunnen van op zyde te vallen en het is niet, dan omdat het de aarde van
zo naby fcheert, endoor de vaardige beurtwiflelingen van beweeging, dat het

pg in dezen gang over einde houdt, waarin het agterde-regterbecn zig niet alleen
in denzelfden tyd moet opligten als het voorde regcerbeen , maar zig ook een voet,
of anderhalf voet, verder voorwaards nederzetten dan daar het voorlle been freftaan
heeft ; hoe grootcr dit end is, ’c welk het agterfle been op het voorde wint of
hoe verder het zig voorwaards nederzet, hoe beter het paard een tel gaat, en hoe
fchielyker de gehede beweeging is. Daar zyn dan in den tel , even als in den draf
maar twee tyden van beweeging^ en het gdieele verlchil is, dat in den draf de
beide beenen, die te (amen gaan , in een diagonaal, of hoeklyn, tegen malkander
overgedeld zyn, daar het in den tel de beide beenen van dezelfde zyde zyn die
te lamen gaan : die wyze van gaan is zeer vermoeijendc voor ’t paard , en men
moet het zelve die niet doen nceraen dan op effen gronden, maar zy is zagten ge-
maklyk voor den ruiter , zy heeft niet <Je hardheid van den draf, dewelke komt
van den wederftand , dien het voorde been maakt als het agterft zi<r opligt ; in den
telgang ligt dit voorfte been zig terzelfder tyd als het agterft van dezelfde zvde op,
daar integendeel m den draf dit voorlle been van dezelfde zyde in ruft blvft en
geduumnde den geheelen tj'd , dat Iietagterftezigbeweegt, aan den aandrang wéér*
Haat. De kenners verzekeren, dat de paarden, die nacuurlyk tel gaan, nooit draa-
ven, en veel zwakker zyn dan de andere; de volens inderdaad neemen vry dik-
wils dezen gang aan , inzonderheid wanneer men hen verpligt fchielyk te gaan en
zy nog niet fterk genoeg zyn ora te draaven of te galoppeeren ; en men neemt ook
waar, dat de raeefte goede paarden, welken men a! te veel gevergd heeft, en die
byna afgewerkt zyn, zelve deze wyze van gaan aanneemen, als men hen tot eene
fneller beweeging dan die van den Itap verpligt (a).

De telgang kan dan als eene gebrekkige wyze van gaan befchouwd worden

,

naardien dezelve met gewoon , en met dan aan eenige weinige paarden natiiurlvk is-
omdat dic paarden bykans altoos zwakker zyn dan de andere ; en eindelyk omdat
zy, die de fterkfte fchynen, in korter tyd bedorven zyn dan dezulken, die draa-
ven en galoppeeren ; maar daar zyn nog twee anderen wyzen van voorto-aan de 're-

broken of halve .tel, en de gebroken of halve galop, dewelke zwakke of zeer
vermoeide paarden van zelve neemen , en dic nog vee! gebrekkiger en flegterzyn dan
de tel. Men roemt, die kwaade vvyzen van voortgaan gebroken, verdeetd o’flhni-
geftcld en alle die naamen paffen daar inderdaad op; de gebroken teDan x heeft
wat van den ftap en den tel, en de gebroken galop heeft wat van den draf^cn de
galop, de eene en andere komen van overraaa't eener lange vermoeijenis of van eene
groote zwakheid van lendenen ; derenpaarden, welken men overlaadt, beginnen
een gebroken tel in plaats van den draf te neemen, naarmaate zy zig vernielen, en
c!e bedorven podpaarden, welken men dryft om te galoppeeren , loopen de gebro-
ken galop in plaats van de waare.

(«.) Zie ! Ecok ie Cavalerie, de W. ni! la Guertnikrf. P.uIï 1751. fol. prg.
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Het paard is van alle dieren, dar, ’t welk , met een groot lighaam, de meefle

avenred^heid en fraeiheid in de deden zynslighaams heeft; want de dieren, die

onmiddelyk boven en beneden het paard zyn , met het zelve vergelykende , zal

men zien , dat de ezel mismaakt is
,
dat de leeuw een al te grooten kop heeft, dat

de ftier of koe al te dunneen korte pooten heeft naar de dikte van zyn lighaam, dat

de lüiracel lelyk is, en dat de groote dieren, de rhinoceros en de olyfant, om zo

te fpreeken , niet dan ongefchikte klompen zyn. De groote verlenging der kaaken-

beenen is de voornaarae oorzaak van het verlchil tuflchen het hoofd der viervoetige

dieren en dat van den meuich; het is -ook het onedelft kenmerk van allen; onder-

tuflchen Ichoon de kaakebeenen van het paard zeer verlengd zyn , heeft her egter

geen voorkomen van domheid, of verftandeloosheid gelyk de koe. De juUle even-

redigheden van zyn hoofd integendeel geeveh hem een voortkomen van losheid en

ongedwongenheid , dat door de Ichoonheid van zyn hals en fchouders wel wordt

opgehouden.r Het paard fchynt zig boven zyn flaat van viervoetig dier te willen

verbefien met zyn kop hoog te draagen ; in deze edele houding ziethy den menfeh

re'Tt in ’c gezigt; zyne oogen zyn leevendig en open; zyne ooren zyn welgemaakt

en^’van eene juifte grootte, zonder kort te zyn gelyk die derrunderen , of al te lang ,

gelyk die des -ezels; zyn hair paft wel op zyn kop, verfiert zyn hals, en geeft

hem een voorkomen van fterkte en fierheid ; zyn lange cn wel gehairde ftaart be-

dekt en eindigt het uiterfte zyns lighaams op eene voordeelige wyze; de ftaart des

paards, wel verfchillendc van den korten ftaart van ’t hart, van den olyfant, enz.

en van den naakten Haart van den ezel, den kameel, den rhinoceros, enz, de

ftaart des paards, zeg ik , wordt geformeerd door dik en Lang haif , *t welk van de

billen fchynt te komen, omdat de ftomp, daar het uitkomt, zeer kort is; hetpaard

kan zyn ftaart niet opheffen gelyk de leeuw, maar hy ftaat, fchoon hangende, het paard

fraeijer dan den leeuw, en gelyk hy hem ter zyden kan beweegen, zo is dezelve

hem van veel dienftom de vliegen te verdryven, die hem verveélen, want fchoon

zyn vel zeer vaft, en allerwegen met een dik en welgeflooten hair bedekt, is, zo is

het egter zeer gevoelig.

De houding van het hoofd en den hals brengt meer dan die van alle andere dee» -

len des lighaams toe om het paard eene edele geftalte te geeven; het bovenlte ge-

deelte van den hals,, daar de maanen zitten, moet zig eerft in eene regte lyn ver-

heffen, daar het uit de fchoften komt, en vervolgens, den kop naderende, eene
‘

kromme lyn maaken, tennaaften by gelyk die van een zvyaanen hals; het onder-

fte gedeelte van den hals moet geene kromte maaken; de rigtingraoet in een regte

lyn zyn van de borft af tot aan de onderfle kaak toe, en het moet een weinig voor-

waards overhellen; zo hetloodrcgt ware zou het voorwerk, ol de hals en fchou- -

ders, verkeerd en vaHch zyn; het bover.ft gedeelte van den hals moet dun, en ^

daar moet weinig vleefch boven aan de maanen, zyn ; de maanen -n>©cten maaciglylc-

gevuld zyn met lang en dun hair ; een fchoone hals moet lang cn verheven
, maar

tévens ook naar het ftel van ’t paard geëvenredigd zyn ; als hy al tc lang en te dun

is , (laan de paarden gemeenlyk met het hoofd, en zo hy a! te kort en vleefchig is

zyn zy zwaar op de "hand ; en om het hoofd het allervoordeeligft geplaatft te Seb-

ben, moer het vooxhookl perpe/idikulair ofloodregt op den gezigteindor ftaan.

Het hoofd moet niet vleezig, en het moet dun zyn , zonder ai te lang te wezen

;

de ooren moeten niet veel van malkandeten afftaan, zy nioeten klein, regt, onbe-
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weegdyk, nauw, fyn, en regt op liet hoofd geplant zyn; het voorhoofd moet
finalen wat bolrond zyn, de ooggaaten moeten gevuld, de oogleden dun, de
oogen klaar, leevendig, vol vuur, groot genoeg, en gelyks hoofds uitfteekeo-
de, zyn; de oogappel moet groot zyn; het onderkaakebeen moet vleefchioos en
weinig dik zyn; de neas een weinig geboogd,- de neusgaten wél open en wél ge-
fpleeten ; het middelfchot dun; de lippen tyn; de mond middelmaatig gekloofd; en
de fchoft verheven en fnydende; de fchouders zonder vleefch, plat, vry; de rug
gelyk

, effen , in de lengte onmerkbaar geboogd en verheven aan de beide zyden
van den ruggraat, die wat gezonken moet fchynen; de flanken vol en kort; het
kruis rond en vol;. de heupen wél gevuld; de itomp van den ftaart dik en lievig;

de beenen en de dijen groot en vleezig; de knie rond van voren; de waaden ruim
en vry, de pypendun van voren, en breed aan de zyden; de pees wél vry; het

onderll gedeelte van het been , boven den voet dun , de vieterlok of uitlok niet

zwaar; de poot dik en middelmaatig lang, de kroon niet hoog, de hoef zwart,
glad, glanzig en hoog, de hielen breed en redelykhoog, de ftraal dun en mager,
en de zool dik en holrond.

Maar daar zyn weinige paarden, waarin men alle deze volmaaktheden ’vereenigd
vindt; de oogen zyn aan verfcheiden gebreken onderhevig, welken het dikvvUs

nioeijelyk is te bemerken ; in een gezond oog ziet men dwars door het hoornvlies

twee of drie vlekken van roetkleur boven den oogappel; om die vlekken te zien
moet het hoornvlies klaar helder en doorfchynende zyn , zo het zig dubbel of van
cene kwaade kleur vertoont, is het oog niet goed; de kleine, lange, en finalle

oogappel, van een witten kring omringd, betekent ook een flegt oog ; en zo het
oog eene blauwe groeuagtige kleur heeft, is het zekerlyk kwaad en het gezigt
verward.

Men hn de omllandige optelling van de gebreken der paarden agter in de be-

fchryvingen zien, ik zal ray vergenoegen, met hierflegtseenige aanmerkingen byte
voegen ,

door welke, even als door de voorgaande, men over de meeftc volmaakt-

heden of onvolmaaktheden van een paard zal kunnen oordeelen. Men kan den in-

borfl; en den tegenwoordigen Haat van het dier vry wel opmaalccn uitdebeweeging
der ooren; het moet , als het gaat, de punt der ooren voorwaards zetten ; een ver-
moeid paard laat de ooren hangen; zydie toornig en boos zyn, draagen beurtelings

liet een oor naar voren en het ander naar agteren; allen draagen zy de ooren naar

dien kant, daar zy eenig geluid hooreu , en zo men hen op den rug of agter op de
billen flaat draeijen zy de ooren naar agteren. De paarden die ingezonken oogen
hebben, of welker één oog kleiner is dan het ander, hebben doorgaands een flegt

gezigt; zy, welker bek droog is, hebben zulk een goed geflel niet als die, welker bek
frifch is en fchuirac onderden teugel. Het zadelpaard moet platte, beweegbaare,
en weinig belaaden fchouders hebben , het trekkend paard integendeel moet dezel-

ve dik, rond, en vol hebben; zo de fchouders van een rydpaard egter al te droog zyn
en de beenen zig al te veel onder ’t vel vertoonen, zo is dit een gebrek, ’t welk
aanduidt, dat de fchouders niet vry zyn, en dat het paard bygevolg de vermoei-
jenis niet zal kunnen uitllaan: een andergebrek voor een rydpaard is, datdeborllal
t; veel voor uitlkekt, en dat de voorde pooten agterwaards liaan, omdat het dan
.oulerhevig is, in het galoppeeren, op de hand te deunen, en zelfs om te flruikelen

en te vallen ; de lengte der beenen moet evenredig zyn met de gcdnlte van ’t paard,

zo
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zo de voorde al te lang zyn is hetpjard ni« ™d oP df
te»™, g ^^iVtade

zyn hangt het op den toom; men heeft opgemerkt, »
, hen<^tten

hengiten onderhevig zyn, om korte vooijooten te hebben, en dat de hen.lUn

'' SnklL'^die men eeó paard moet ^veeten is de on-

derdora - ?eou^e^pLden hebben gemeenl^^^ holle oogkuilen, maar dit tJten is

dubbelzinnig, naardien jonge paarden, van oude

Ivks hebben ; het is uit de tanden ,
dat men den ouderdom met meer zcKcrueici

S opmaaken; het paard heeft ’er veertig, vier-en-twintig

tanden , en twaalf %tanden ; de merries hebben geene hondstanden , of zy bob-

ben die zeer kort; de baktanden dienen met om den

door de voorde, en vervolgens door de hondstanden,
yolen', uit

twaalf voorde tanden beginnen ,
vyftien dagen ^ vallen op ver-

te komen; die eerde tanden zyn rond, ^ort,
eneïnhalf

fchcidcr., tydcn iü., beneden

;

Siif'te nTva!Fen^de“viet anderen, dén aan weerszyde der eerlten, die nu

Ss ópgevólgd zyn, insgelyks nit; op de «r en een talkaar, of da^om-

tient ïHlieft ha paard
,je2e vier laatfte melklanden worden

Uitgevallen en door nieuwe opgevolgd zjm, oe
„jpr n-pnpüpn als die welke

door vier anderen verplaatd, die op verre nazo ^bie
>

, «rpiken men
deagt eerden verplaaïd hebben;,en het zyn

de beitels of wiggen noemt , en die ue vier laatde m '

te onderfcheiden de-
de ouderdom van het paard wordt aangeweezen, zy y & rekenen van he4: mid*
wvl zv de derde zyn zo boven als beneden m den mond, te rekenen vaii ne-t min

S „Lfhet éfndfvan har taakabaen, andaVVn «ban aan zw«-

te vlek in hunne holligheid ; op vier en een half of vyf jaaren ftceken zy^byna ni^

boven het tandvleelch uit , en dc holte is zeer rnerkba » .
P

fteeds in te

begint dezelve zig te vullen, de vlek begmt ook te ^^rnind^^en ’
t

krimoen tot zeven en een half of agt jaaren toe ,
wanneer de holte geheel gevuia en

dTS“Shgkirch,is. NnW
Skerte^Sor£\S“:^^ Sn aan de zyde van die daar wy ^zo

aanftonds van fprakeii ; deze '“"Sf ™tweIvm het onda iie kaake-

van het bovenfte kaakebcen op de vier jaar

, fchvnen de bovenfte reeds ver-

tan zyn deze tanden zeer puntig; op de t™

r&t S":SchSlToSaSCÏn So^aril; deze Un. zyn,

Se^Serfhetpa-aM^
ar weinig kenineikvan^^^^ .wylRiagtig als dat, 't walk
brauwen wit te w . , °

,
j waargenomen , dat de paar-

r.:r:SigSnt3
jaaren reeds wit hair aan de winkbrauwen hebbra. Llaar zyn paarden, wtlkcnan

IF. Deel.
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den zo hard zyn dat zy niet verflyten , en waarop de zwarte vlek blyft zonder
ooit weg te gaan; maar deze paarden zyn evenwel ligt te onderkennen door de
holte van den tand, die volftrekt gevuld wordt, en ook door de lengte der honds-
tanden (a) : voor het overige heeft men opgemerkt, dat deze byzonderheid meer
plaats heeft onder de merries dan onder dehengften. Men kan ook, fchoon minder
nauwkeurig, den ouderdom van een paard bepaalen door de vooren van liet ver-
hemelte, die verdwyncn naarmaate het paard ouder wordt.
Op den ouderdom van twee of twee en een half jaar is het paard in ftaat om

voort te teelen, en de merries, even als alle andere wyfjes, zyn nog eer togtig
dan de mannetjes of hengften; maar dezejonge paarden brengen niet dan kwalyk 'ge-

maakte of zwakke veulens voort ; de hengll moet ten minften vier of vyfthalf jaar

oud zyn, voor dat men hem hergebruik van de merrie vergunt, en nog zal men
dat zo vroeg niet toelaaten dan aan trekkende en grove paarden , die gemeenlyk
eer gefomieerd zyn dan de fyne paarden; want wat die laatften betreft, men moet
tot op de zes , en voor de ipaanfdie fpringhengllen zelfs tot op de zeven

, jaaren
wagten; de merries mogen een jaar minder hebben : zy zyn gemeenlyk togtig in

het voorjaar, van het einde van maart tot het einde van juny, "maar de fterkftetog-
tigheid duurt gemeenlyk maar veertien dagen of drie weeken, en men moet van
dezen tyd gebruik maaken om haar by den hengll re brengen ; hy moet wél ge-
koozen, fchoon, wél gemaakt, van voren verheven, ruftig, gezond over het
geheele lighaam, en vooral van een goed ras, en een goeden Taiidaart, zyn.
Om fchoone, fyne, wélgeraaakte rydpaarden te hebben moet men vreemde

fpnnghengftenneemen, de Arabifche, de Turkfche, de Barbaryfche, en de paar-
den van Andalufie

, zyn die, welken men boven alle anderen moet verkiezen, en
by mangel van dezen zal men zig van fraeije Engellche paarden bedienen , omdat

,

die paarden van de eerften voortgefprooten en niet ontaard zyn, dewyl het voed-
'

zei uitmuntend is in Engeland, alwaar men ook veel zorg draagt om de raflen te

vernieuwen: de fpringhengllen van Italië, inzonderheid de Napoiitaanfehe, zyn
ook zeer goed, en zy hebben het dubbcld voordeel van fyne rydpaarden voort te
brengen, als men hun fyne merries geeft, en fchoone koetspaarden

, als men hen
brengt by welgevulde merries en die van eene goede geftalte zyn. Men wil, dat
de Arabifcheen Barbaryfche henglïen in Engeland, inFrankryk, enz, gemeenlyk
grooter paarden teelen dan zy zelve zjm

,
en dat de Spaanfche hengften integendeel

niet dan kleiner teelen. Om goede 'koetspaarden te hebben moet men zig bedienen
van Napelfche of Deenfcho fpringhengllen , of o<^ van die, welke uiteenige oor-
den van Duitfchland en de de Nederlanden, gelyk UoUlein en Friesland, komen^

.

De Ipringhengllen moeten eene goede gellalte hebben.^ dat is te zeggen vier

voetenagt, negen, of tien duim, hoog zyn, voor de rydpaarden, en ten rainflen

vyf voet voor de koetspaarden: ook moet een fpringhengft goed hair hebben,
gelyk als git zwart, fchoon grys, kallanje bruin, ros, verguld ifabel met den
flreep van den muilezel, de raaanen en uiierlle deelcn zwart ; alle kleuren van hair,

die gewalTdien Ichynen
,
en gebrekkig en vaatfeh zyn

, moeten uit de ftoeterijen

verbannen worden
,
gelyk ook die paarden , die de iiiterlle deelen wit hebben. By

een zeer fraei uitwendig voorkomen moet de fpringhengft ook nog alle inwendige

£cole de_C^allerie, de Mr. de la Guerixieee pag. ij.
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goede hoedanigheden, moed, onderwerpel^ddieid, vuur, leevendigheid ,
behen-

digheid, gevoeligheid in den mond, vryheid jn de fchouders, vaftheid op de

beenen, buigzaamheid in de heupen, veerkragt in het geheele lighaam, en boven-
al, in dewaeden hebben, en zelfs moet hy wat geoefend en op de manége afge-

regt zyn; het paardis van alledieren dat,’t welk men het meeft heeft waargenomen,

en men heeft opgemerkt , dat het in de voortteeling bykans alle zyne goede en

kwaade hoedanigheden mededeelt : een paard natuurlyk, netelig, fchrikagtig,

ilug, enz, brengt volens van dezelfde geaartheid voort, en gelyk de gebreken

van maakzel en de kwaade vogten zig nog zekercr voortplanten dan de hoedanig-

heden van den inborft, moet men veel zorgdraagen, om alle mismaakte, fnotte-

rige, dampige, maanzugtige, paarden, enz, uit de ftoetery te weeren.

In deze klimaaten brengt de merrie minder dan de hengft tot de fchponheid van

het veulen toe, maar zy brengt millchien meer tot zyn geitel en grootte toej dus

moeten de merries lighaam., zy moeten buik, hebben, en goede voediters zyn:

om fchoone fyne paarden te hebben verkieft men Spaanfche en Italiaanlche mer-

ries, en voor de koetspaarden Engelfche en Nonnandifche merries; met fehoono

hengften evenwel zullen de merries van alle landen goede paarden geeven, mits dat

zy zelve wél gemaakt en van goed ras zyn, want zo zy van een flegt paard zyn

voortgeteeld zullen de volens , die zy voortbrengen , zelve flegte paarden zyn ; in

deze ibort van dieren , even als de raenfchcn, gelykt de voortteeling vry dikwils naar

de vaderlyke of moederlyke grootvaders ; het wylje fchynt alleenlyk onder de paar-

den zo veel niet tot de voortteeling toe te brengen als onder de menfehen ; de zoon

gelykt meer maaien naar zyn moeder , dan het veulen gelykt naar de merrie , daar

het van geworpen is, en zo her veulen naar zyne raoeder-merrie gelykt, is het ge-

raeenlyk door de voorde dcelen des lighaams en door het hoofd en den hals.

Voor het overige zoude men , om de gelykheid der kinderen naar de ouderen,

onder dieren zo wel als menfehen wél te beoordeelen , dezelve niet in de eerde jaa-

ren vergelyken moeten , maar den ouderdom afwagten, waarin alles ontvvilckeld

is en waarin het verfchil derhalven duidelyker, de overeenkomd blykbaarer, en

de vergelyking gemaklyker en zekerer, zoude zyn : behalven de ontwikkeling in

den groei, die dikwils de gedaante, de evenredigheid, en_ de kleur der paarden

vry wat verandert, gcichiedt ’er in den tyd der huwbaarheid, eene vaardige en

fchielyke ontwikkeling, die gemeenlyk de trekken, de gedalte, de houding dec

beenen , merkelyk verandert, het wezen wordt langer, de neus dikker en grooter

,

het kaakebeen Ipringt uit of wordtvoller, degeftalteregtzigopofkromt, debee-

nen worden langer en worden dikwils bogtig of fpigtig, zodat het gelaat en de hou-

dÏHg des lighaams zomtyds zo fterk veranderen, dat het zeer raoge.Iyk worde zig

ten minden in den eerden opflag, na de huwbaarheid, te vergilfen, omtrent een

perloon , wien men voor dezelve zeer wél gekend maar na dien tyd niet gezien

heeft. Het is derhalven na dezen ouderdom alleen, dat men 'het kind met zyne ou-

deren moet vergelyken , zo men de overeenkomd nauwkeurig wil beoordeelen
; en

dan vindt men, in het menfchelyk geflagt , dat de zoon dikwils naar zynen vader,

cn de dogter na haare moeder, gelykt; dat zy npg raeermaalen naar den eenen en

de andere tevens gelyken , en dat zy wat van beiden hebben ; dat zy vry dikwils

naar de grootvaders en grootmoeders gelyken, dat zy zoratyds naar de oomen en

naar de nioei’s gelyken ; dat bykans altoos de lüuderen van denzelfden vader en de
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zelfde moeder meer nair raalkanderen dan naar hunne opgaande bloedverwanten ^

van vaders of moeders zyde ge'yken, en dat zy allen iets gemeen
, iets van de fa-

milie, hebben. Onder de paarden, gelyk het mannetje niet meer tot de voontee-

ling toebrengt dan hot wyfje, leveren de merries veulens, die vrydikvvils geheel gelyk

zyn aan den hengft, of die hem ten minden meer gelyken dan de moeder-raerrie
i

ook brengen zy veulens voort , die naar de grootvaders gelyken en zo de raoeder-

merrie zelve vaneen liegt paard is voortgeteeld, gebeurt het vry dikwils, dat,

fchoon zy zelve van een iciioonen hengd gedekt is, zy egter niet dan een veulen

voortbrengt, ’twelk, fchoon fraci en welgemaakt in zyne vroege jeugd, onder

het opgroeijen deeds minder wordt; daar integendeel eene merrie, die uit een goed

ras gelprooten is, veulens voonbrengt die , Ifchoon eerd van een degt voorkomen,
.

met de jaaren beter en (chooner worden.

Voor het overige fchynen deze waarneemingen , welke men op het voort-

brengzel der merries gedaan heeft, en die allen fchynen faam te loopen, om te

bewyzen , dat , onder de paarden , het mannetje veel meer invloed heeft op het krood ,

dan hetwyfje, my nog niet voldoende toe, om dit dukop eeneontwyftelbaate en

onlaerroepelyke wyze te daaven; het zoude niet onmogelyk zyn, dat deze waar-

neemingen bleeven plaats hebben ,
en dat terzelfder tyd ,en in h algemeen, de mer-

ries evenveel deel als de hengden aan het gewrogt der voortteeling hadden: het

komt my niet verwonderlyk voor, dat fpringhengden , altoos uit een groot getal,

paarden gekooren, gemeenlyk uit heete landen gehaald, rykelyk gevoed, zorg-

vuldig onderhouden en opgepad, meer deel hebben in de voortteeling dan gemeene

.

merries , in een koud klimaat geworpen, en dikwils genoodzaakt zwaar te werken

;

,

en gelyk deze meerderheid van den Ipringhengd boven de merrie altoos meer of min
'

plaats heeft in de waarneemingen uit de doeterijen getrokken
,

zo-kan men zig zeer wel

.

vertelden, dat het niet das cm deze reden kan zyn, dat dezelve vvaaren'bedendig

blyven; maer terzelfder tyd zoude het ook waar kunnen zyn, dat zeer fchoone,

merries van heete landen,' welke men van gemeene paarden liet dekken, midchien

meer invloed dan deze op het gewrogt der voortteeling zouden hebben, en dat in^

liet alo-emeen onder de paarden , even als onder de mentchen , eene gelykheid plaats

heeft 'w'egens den invloed dien het mannetje en het wyfje in de voortteeling heb-,

ben; dit komt my natuurlyk, en des te waarfchynlyker voor, omdat men heeft-

opgemerkr, zelfs in de doeterijen, dat ’er omtrent een gelyk getal van merries als

hengd-venlens geworpen vvierden , hetwelk toont, dat het wyfje, ten minden voor
,

zo vWre de fexè betreft, het haare voorde helft toebrengt.

Maar laat ons deze bedenking aforeeken, die ons. van ons onderwerp verwyderen

zoude ! nadat dc fpringhengd gekoozen is ,
en de merries,, die men hem wilgeeven

,

verzameld zyn, moet men een anderen hengd hebben, die niet anders doen za!,.

dan de merries te doen kennen, welke cogtig zyn, en die door zyne aanvallen zelfs

medewerke om haar zodanig re maalcen ; men leidt alle de merries na malkanderen

.

voorby dezen hengd, die vuurig moet zyn en dikwils grinneken ; hy wil haar al-

len aanpakken , zy, die niet togtig zyji, wceren zig daar regen, en het zyn de.

togtige alleen, die zig laaten nade'ren; maar in plaats van dezen hengd geheel te

laaten naderen , haalt men hem te rug, en men zet den bedoelden fpringhengd in

zyne plaats. Deze proef is nuttig om den vvaaren tyd van de hitte der nierriën te

oiitdek-ken, en inzonderheid van die., welke nQg..uiet.hebben voortgebragt; want.

/
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zy, die gevolend hebben worden doorgaans negen dagen na haare werping togtig;

dus moet men haar op dien dag by den hengft brengen
, en haar laaten dekken ; ver*

volgens moet men negen dagen daarna, door middel van de gedagre proef, weder
bedoeken, of zy nog togtig zyn, en zo z^y dat inderdaad zyn, haar andermaal laa*

ten dekken, en dus vervolgens alle negen dagen, zolang haare drift duurt, want
Zodra zy bevrugt zyn vermindert die drift en lioudt weinige dagen daarna op.

Maar om dit alles wél, gemakkelyk, en met goed gevolg, iiit te werken zyn ’er

veele oplettendheden
, kollen

, en voorzorgen noodig i men moet de ftoetery op een
goeden grond aanloggen; men moet eene gevoegelyko plaats, gefchikt naar het

getal der merries en hengften , die men wil gebruiken, uitkiezen ; men moet den grond
in verfcheiden deelen fcheiden, die met palilTaden, of graften met goede heggen .

Worden afgefloten ; men moet de draagende en dezoogende merries in dat gedeelte

zetten , alwaar de weide het lappigü: is; men moet die aflcheidcn, die niet gevat

hebben, ofdie nog niet gedekt zyn geweeft, en dezelve met de jonge merrie-vea-

lens in een ander park plaatfen, alwaar ket gras minder overvloedig of fappig is,

op dat zy niet al te vet worden , het geen der yoortteeling nadeelig zou zyn ; en

eindelyk moet men de jonge hengfljes en de ruinen in het droogde en ongelykftè

gedeelte van zynen grond zetten, op dat zy de heuvels geduurig op: en afloopen*

de eene vrije beweeging in de beenen en Ichouderen mogen krygen; dit laatlle

park, alwaar men de mannetjes veulens plaatd, moet zorgvuldig van dat der wyf-

jesafgefchooten’worden, uitvreeze, dat diejonge paarden raogtenoverfpringen, en

zig door ontydige drift ontkragten. Zo de grond groot genoeg is, om elk dezer

parken in tweën te verdeden, om daar beurtelings paarden, en het volgende jaair

rundvee, te laaten weiden , zal de weide langer goed blyvcn, dan of dié altoos van

paarden wordt :tfgegeeten; de runderen herllellen, en ile paarden vermageren, de wei-

den; ook moeten ’cx kommen ofplaffen in elk dezer parken zyn; de ftildaandó

wateren zyn beter voor de paarden dan de loopende wateren, die hundikwilsbnik-

pynen veroorzaaken ; en zo ’er cenige boomen in dien grond zyn , moet men dezel-

ve niet verdelgen, de paarden zyn wel in hun fchik met deze fchadinv in de groot-

te hitten te vinden ; maar zo !erkage brokken van Hammen, llrobbels ofgaten zyn,

moet men dezeK^e uitroeijen, vullen, eHcn maaken, om alle toevallen voorre ko-

men. Deze weiden zullen uwe lloetery des zomers voor voedzel dienen , e;i ge-

duurende den winter zult gy de merries op ftal zetten, en met hooi voeren, zo

ook de veulens, die men dés winters niet dan in de fchoone dagen zal laaten wei-

den. De.hengflen moeten op ftal altoos meer met ftroo dan met hooi gevoerd, en

in eene geniaatigde beweeginggehouden , worden, tot aan den dektyd , die gemeen-

lyk van het begin van april tot her einde van may duurt : men zul hen in dezen

tyd geene andere beweeging laaten maaken, en men zal hen rykelyk voeden j

maar met het zelfde voeder als naar gewoonte.

Als men de vlpringhengtt naarde merrie brengt moet men hem vooraf roften
, kiat

zal zyne drift vermeerderen; ook moet de merrie zinlyk, en van de yzers onder

de agterfte voeten ontbloot zyn , want daar zyn ’er die kitteloorig zyn
, en die op

de nadering van den hengft agter iiitflaan ; een man houdt de merrie by het hallier;

cn twee anderen geleiden den hengft aan de reepen; zodra hy deplaatling heefr,

bevordert men de koppeling met die te bellieren, en met den Haart van de merrie

-

sf le haaien, want een enkel hair, dat hier inden weg ware, zoude den heitg'i
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knrnen kwetfen
,
en zelfs gevaarlyk kwetfen; het gebeurt zomtyds, datdehengfl:

jn de koppeling het werk der voortteelingnietvolbEengt , en dat hy van de merrie

afgaat, zonder haar iets te laaten ;
men moet derhalvenacht geeven, ofin de laat-

11e cogenblikken der koppeling de ftomp van den ftaart des Ipringhengfts eenezeke-

le diaeiende bewceging hebbe, dewelke de uitwerping van het zaadvogt altoos

vergezelt? zo hy het werk verrigt heeft, moet men hem de koppeling niet laaten

herbaalen , men moet hem integendeel aanftonds naar den (lal leiden, en hem daar

tot den tweeden dag laaten ; vvant (choon een goede hengft, driemaanden lang,

welken de Iprirgtyd aanhoudt, dagelyks eene merrie dekken kan, is het egter

heter hem n eer te vieren, en hem alle twee dagen maar dén merrie te geeven;

hy zal dus minder verfpillen en meer voortbrengen. In de eerde zeven dagen zal

men hem dan opvolgclyk vier verlcheidcne merries geeven, en op den negen-

den dag zalmen de eerite weder by hem brengen, en zo met de andere, zolang

als zy togdgblyven; maar zodra ’er e'éne onder is, welker hitte ophoudt, zal

men daar eene nieuwe voor in de plaats (lellen, om haar op liaare beurt ook alle

negen dagen te laaten dekken; en gelyk ’er verfcheiden zyn, die reeds op de eer-

de, tweede, of derde reize vatten, zo rekent men, dat een fpringhengft dus

beftierd, vyfiien of agttien merries kan dekken, en tien of twaalt veulens vóórt-

brengen in de drie maanden, dat deze oeflening duurt. De hoeveelheid van zaad-

vogt is in deze dieren zefcr^jroot, en zy (lorten dat zeer rykelyk in de koppe-

ling: men zal in de befebryving de groote ruimte zien van de bewaarvaten,

die het bevatten, en de bedenkingen , welke die nitgeftrektheid en de gedaante

dezer bewaarvaten verlchaflen. In de merries gefchiedt ook eene uitwerping, of

liever eene uitdrupping, van het zaadvogt geduurende den tyd dat zy togtig zyn,

want zy laaten een kleverig en witagtig vogt, dat men haare togtjgheid noemt,

uitloopen, en zodra zy bevrngt zyn, 'houdt dit op ; het is dit vogt. ’t wellc de

Grieken dc hipponmnes der merrie genaamd hebben , en waar van zy beweer-

den, dat men minre-dranken kon maaken, vooral om een paard dol van liefde te

doen worden; éezehjppmanes ganfeh verfdiillende van die, welke men in de

bekleedzels van het veulen vindt, waarvan de Hr. Daübenton (o) de natuur,

den oorfprong, en de plaatfing, de eerfte gekend, en zowel befchreeven , heeft;

dit vogt ’t welk de merrie uitweipt, is het zekerde teken haarer togtigheid,

maar men bemerkt dezelve ook aan de zwelling van het onderft der teel-deelen

,

en aan het menigvuldig grinneken van de merrie, die in dezen tyd by hengften

pcogt te komen: nadat zy door den bengfl gedekt is moet men haar eenvoudig naar

de vfeide brengen, zonder eenige andere voorzorg. Het eerfte veulen van eene

merrie is nooit zo geftoffeerd als die, welken zy in het vervolg voortbrengt; dus

zal men bedagt zyn cm baar voor de eerde reis een zwaarer hengft te geeven,

om het gebrek van groeijing door de grootte van de geftalte zelve te vergoeden

;

men moet ook wél acht geeven op het verfchil of de wederkcerigheid der (iguuren

van den hengft en de merrie, om de gebreken van den een door de volmaakthe-

den der andere tc verhelpen, cn vooral cm nooit kwalyk gcevenredigde koppelin-

gen te maaken
,
gelyk als van een kleinen hengft met eene groote merrie, en van

een groeten liengll: met eene kleine merrie, omdat het voonbrengzel dier koppe-

_(«) Zie ks Mhnm-es ie l'yicadémie des Sciences, Ao. 1751 .
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fing klein of kwalyk geëvenredigd zoude zyn: oni de fchoone Natuur te naderen

nioet men trapsgewyze en by fchaduwingen voortgaan; men moet, by voorbeeld,

aan eene al te dikke merrie een gevulden maar fynen liengft geeyen, aan eene klei-

ne merrie een hengfl; ,
die wat grooter is dan zy ; aan een merrie die zig van vo-

ren kwalyk voordoet een hengft die een fracijen kop en hals heeft, enz.

Men heeft opgemerkt, dat ftoeterijen in drooge en ligte gronden aangelegd, fj-

bere,Iugtige, en ftcrke, paarden voortbragten, met wél gezenuwde pootcn en eenen

harden hoef, tcrtvyl zy in vogcige plaatfen en in de vetlle weiden , bykans allen een

zwaarenkop, dik lighaam, zwaare pooten,.flegte hoeven en platte voeten heb-

ben: dat verfchil komt van het verfchillcnd klimaat cn voedzel, het welk men lig-

telyk begrypen kan; maar het geen moeijelyker te begrypen, en egter van nog

meer belang is, dan alles wat wy gezegd hebben, bedaar hierin, dat men de raden

moet kruifen, zo men dezelve wil beletten te ontaarten.

Daar is een algemeen Prototypus, een eerd bewerp of modél, in de Natuur,

waar naar yder individu geheeld wordt ,
maar het welk zync bedaanlykheid kry-

sende door de omftandigheden fchynt te verbafleren of volmaakter te worden, zo-

dat ’er met betrekking tot zekere hoedanigheden, eene vetfeheidenheid in de op-

volging der individu’s plaats heeft, die grillig fchynt, maar terzelfder tyd eene

llandvaffigheid in de geheele foort heeft, die verwonderlyk is: het eerlle dier, het eerde

paard by voorbeeld, is het uitwendig model en de inwendige vorm ge,weeft, waar

naar alle de paarden, die geworpen zyn , allen die beftaan , en allen die geworpen

zullen worden ,
geformeerd zyn geweeft; maar dar modél, daar wy niet dan dc

kopijen van kennen, heeft, terwyl het zyne gedaante mededeelde en zig verme-

nigvuldigde, veranderd, veibafterd, of volmaakt, kunnen worden: het oorfpronke-

lyk afdrukzel beftaat in zyn geheel in elk individu; maar fchoon ’er millioenen van

zyn, is geen dier individu’s egter geheel gelyk aaneen ander individu, en byge-

Völg niet aan het modél, waarvan hy t afdrukzel draagt: dit vei'fchil, t welk

toont, hoe verre de Natuur af is van iets volftrekt te doen, en hoe vecle Êhadu-

wingen zy in haare werken weet te brengen, vindt men in de menfchelyke fnort,

ih die van alle de dieren , van alle de gewaden ,
in één woord van alle wezens

,

die zrg hervoortbrengen ; en ’t geen zig hierin zonderling vertoont, is, dat het

modéi van het fchoone en van het goede over de geheele aarde verfpreid is, en

dat ’er in elk klimaat ftegts een deel van beftaat, ’t welk fteeds verbaftert, ten zy

men hel vereeni'^e met een ander gedeelte verder weg genomen ; zodat men, om

goede graanen, "goede tuinvrugten, fraeije bloemen , enz, te hebben ,
de zaaden

moet venviffelen, en dezelve nooit zaeijen in den grond, die hen heefn voortge-

btagt; cn op dezelfde wyze moet men, om fraeije paarden , goeifc honden, enz,

te hebben, aan de wyfjes des lands vreemde mannetjes, en weacrkeeng aan üc

mannetjes des lands vreemde wyfjes geeven; buiten dat ontaarten de graanen , de

bloemen, de dieren, of liever zy neenien zo veel van het klimaat ovci, dat de

ftof de overhand krvgt over de gedaante eh dezelve fchynt te verbakeren : het af-

drnkzel blyft, maar misvormd door alle de trekken, die .aan het zelve niet we-

zendlvk en oorfpronkelyk behooren; indien men de raflen daarentegen vermengt,

inzonderheid zo men die altoos met vreemde ralTcn vernieuwt, fchynt de geftake

zig te volmaaken, de Natuur zig te verheffen, en alles te geeven vvdt zy goed en

vouitteffelyk kan voortbrengen.

.

V



104 DE N A T U U R L Y K E II IS T O R I E,

Het is hier de plaats niet om de algemeene redenen van deze uitwerkzelen voor
te draagen , maar wy kunnen de gillingen aanwyzen, die zig in den eerften opflag
vertoonen ; men weet by ondervinding dat dieren of gevvallen , uit een verre af zyn-
de' klimaat overgeplant

j dikwils ontaarten, en zomtyds volmaakter worden, en
beiden zelfs in knorren tyd, dat is te zeggen, in zeer weinige generaties. Het is

ligt te begrypen, dat het geen dit uitwerkzel voortbrengt, het verfchil van het

kiimaat en hetvoedzel is; de invloed dier twee oorzaaken moet deze dieren ten
. laatften bevryden van, of onderhevig maaken aan, zekere geaartheid en ziekten;
hun geftel moet allengs veranderen,- de ontwikkeling der gedaante, die voor een
gedeelte van het voedzel en de hoedanigheid der vogten afhangt, moet dan iusge*

lyks in de generaties veranderen , die verandering is in der waarheid bykans on-

merkbaar in de eerfte voortteéling, omdat de beide dieren, het mannetje en het

wyfje, die wy als de ftamraen of ecrlle oorlprongen van dit ras onderllellen
, hun-

iiê vaftheid en gedaante gehad hebben, voor dat zy in een ander land zyn overge-

bragt, eii omdat het nieuw klimaat en het nieuw voedzel inderdaad hun geftel wel

veranderen kunnen, maar geen invloed genoeg hebben op de vaftc en organifche

deden om dcrzelver gedaante te veranderen, vooral zo de groei van hun lighaam

in het geheel voibragt was ; dit eerfte paar zal derhalven niet veranderen
, en het

eerfte voortbrengzel dezer dieren zal niet verbafterd zyn , het indrukzel van den
vorm zal zuiver zyn , daar zal geen gebrek van ftam aan belpeiird worden op het

oogenblikder geboorte; maar het jonge dier zal in een tederen en zwakken ouder-
dom den invloed van het klimaat beproeven, dat zal meer uitwerking op het zel-

ve hebben , dan het op deii vader en moeder heeft kunnen vóórtbrengen
; de in-

vloed van het voedzel zal ook grooter zyn, en dit zal in den tyd van het groeijen

op de organifche deelen kunnen werken,- en de oorlpronkelyke form daarvan een
weinig veranderen, en daar in beginzels van gebreklykheden vóórtbrengen, die

zig vervolgens op eene zeer merkbaare wyze in de tweede generatie openbaaren

zullen, waarin de afftanimelingen niet flegts hunne eigen gebreken zullen hebben-,

dat is te zeggen , die, welken zy onder het groeijen door lucht en voedzel over-

neemen , maar ook bezet zyn met de gebreken van den tweeden ftam , die zig nu
met te meer voordeel ontwikkelen zullen ; en eindelyk zullen in de derde generatie

de gebreken van den tweeden en derden ftam , uit dien invloed van klimaat en
voedzel geboren, zig verbonden vindende met die van den tegenwoordigen in-

vloed van den groei, zo dtiidelyk en fterk worden, dat de kenmerken van den
eerften ftam daar door zullen uiigewifcht worden: deze dieren van vreemd ras

zullen niets vreemds hebben , zy zullen in alles naar die des lands gelyken ; Spaan-

Iche of Barbaryfche paarden, welker generaties men op deze wyze in Frankryk be-

handelt, worden eerlang, dikwils reeds in het tweede, altoos in het derde, ge*

flagt Fraiifche paarden ;
men is derhalven verpÜgt de raftën te kriiifen in plaats van

dezelve tebewaaren, men vernieuwt het ras by ydere voortteeling ; men laat Bac-

baryiche of Spaanfche hengften komen om de merries des lands te dekken ; eri het

geen hier in zonderling voorkomt, is, dat deze vernieuwing van ras, die niet dan
gedeekelyk of half is, om zo te Ipreckcn , egter veel beter uitwericzels heeft dan
of de vernieuwing geheel ware; een Ipaanfche hengft, en eene Ipaanfche merrie
zullen cc famen in Frankryk zulke fchoone paarden niet voortbrengen als die, wel-
ke van dien zelfden iSpeanlchen hengft met een merrie van ’t land voortkomen zul-

len.
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k:i : het welk ziff weder ligtelyk zal laaten bcgrypen , als men acht geeft op de ver-

goeding der gebreken ,
die noodwendig moet plaats hebben, wanneer men een ma

netje en een wyfje van verfchillende landen faraen koppelt t yder klimaat peft door

zynen invloed, en door dien van het voedzel, een zeker maakzel, t welk ofmeen

uiterft van te veel, of in een gebrek van te Wcinig, van deze of geene , otalle, dee-

len valt; maar in een heet klimaat zal ’er te veel zyn van c geen een koud khmaat

te weinig geeft, en dus ook omgekeerd; zodat ’er eene vergoeding van alles te

wa<^ten is, indien men dieren van deze tegengeftelde klimaatcn te famenvoegt; en

gelyk men dat als het volmaaktfte in de Natuur moet belchouwen , t geen de minne

gebroken heeft
,
en de volmaaktfte gedaanten alleenlyk die zyn ,

welke men min

lelyk mag noemen, zo moet het voortbrengzel van twee dieren ,
welker gebreken

malkander juift verhelpen, het volmaaktfte voortbrengzel van die ^yn. n

vergoeden of verhelpen zy malkanderen des te

verder afliffs-ende landjn, ofliever van tegenftrydiger klimaaten, te lamen brengt,

het famenftèlzel , dat daar uit voortkomt ,
is des te volmaakter, als de overmaatighe-

den o?de te kortkomingen ,
het teveel ofte weinig, in het maakzel van den vader,

tegenftrydiger zyn tegen het te weinig of te veel 111 het maakzel van de moeder.

'Jn het gemaadgd klimaat van Frankryk moet men ‘^erhalven , om

te hebben heno'rtea uit hceter of kouder landen laaten komen ,
de Arabiu-h,

,

men die bekomen kan, en de Barbaryfche ,
moeten voor allen gekozen

^
vervolgens komen de Spaanfche paarden en die van het koningryk Napels , en voor

de kouder die van Denemarken, en vervolgens die van Holftein en Priesland ,
alle

deze hengften zullen in Frankryk, met de merries des lanJs, zeer goede paarden

vóórtbrengen, die des te beter en fraeyer zullen zyn, als de

maat meer verfchillen zal van dat van Frankryk, zodat de
jf,

zullen zyn dan de Barbaryfche, de Barbacyfehe beter dan S! ’ ^
de Deenfche paarden zullen met de Fratilche fchooner ras dan

Franlche leveren. Bv gebrek dier paarden van vee! :touder of veel hceter lan

zal men Engelfche of Duitfche hengften moeten laaten komen, of zelfs die mt de

Zuidelykfte Provin tien van Frankryk naar de Noordelykfte Provintien overvoeren.

Men zll altoos winnen met de raerriën vreemde hengften te geeven, en
“f"

zal

integendeel veel verliezen met paarden van hetzelfde ras m eene ftoetery te laaten

'"SSathi 'SeSyrgdS op vorre nazolk

meer verleueitiennem in zyn vocuzu,
„if rip^e twee onr-

invloed 00 alle de individu’s ; het te veel of te weinig, welke uit deze w e oor

zaakeii komen, en die zo ftandvaftig en zo merkelyk zyn in de dieren , hebben veel

mS plats onder demenfehen: daarenboven gelyk ’er menigvuldige verhu.zin-

gerl' n Volkeren voorvallen, en gelyk vcelemenfchen reizen en zig naar alle kan-

ten Jeifprciden, is het niet te verwonderen dat de menfchelyke rallen minder on

-

dé llvig kunnen zyn aan de uitwerkzelen van het klimaat, en dat erllerke welge-

nwallo^ en zelfs Ledige menlchen in alle lugtftreeken en landen gevonden wor-

den. Ondertuflcheii mag men denken, dat door eene ondervinding, waarvan wy

JK Deel.
^
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alle geheugenis verlooren hebben , de menfehen voorraaals het kwaad gekend heb-
ben, ’t welk uit de verbindteniffea van het zelfde bloed fproot, naardien het zelfs
onder de minll befchaafde Volkeren, zelden geoorlofd is geweell, dat een' broe-
der zyne zuller trouwde^ dit gebruik, ’t welk voor ons van godddykeinltellingis
en dat andere Volkeren niet dan aan ftaatkiindige oogmerken toefchryven , kan op
waarneemingen gegrond zyn geweeH. De llaatkiinde werkt niet. op zulk eene alge-
meene en yoldrektc v.^yze, zo zy ract het naiuurkundige niet verbonden is ; maar
zo de menlchen eens door ondervinding ontdekt hebben, .dat hun ras vatallerde
zo dtkwils zy het zelve zonder vermenging in het zelfde huisgezin of in dezelf-
de familie hebben willen bewaaren , zulian zy de vcrbindtenilfeu met vreemde fa-
milien als cene wet der Natuur liebben gaan befchouwen, en allen overeengeko-
men zyn om geene vermenging onder hunne kinderen toe telaaten. En, inderdaad
de overeenkomll kan doen vermoeden, dat, buiten deze voorzorg, de menlchen in
de meefte klimaaten, even ais de dieren, na een zeker getal generaties ontaarden
zonden.

Een andere invloed van het klimaat en het voedzel is de verfcheidenheid van
kleuren in de klecding der dieren; zy, die wild zyn en onder het zelfde klimaat Iceven,
zyn ook van dezelfde kleur, die in de verfcbillende laifoenen des jaars alleenlyk
een weinig heldererer of donker wordt ; zy integendeel, die in verfchillendc klimaa-
ten Iceven, zyn van verfchillendc kleuren, en de huisdieren verfchillen verbaasd
van kleur, zodat er paarden, honden, cn vcele andere dieren, van alletliande
llwrtcnvan hair gevonden worden, terwyl de herren, de haazen, enz, allen van
dezelfde kleur zyn; dezelfde invloed van het klimaat, het zelfde voedzel dat zv
allen, en altoos gemeen, hebben, brengen deze cenpaarigheid voort,- de zorg van
den raenlch, de zagtheid der belchutting, de verfcheidenheid in het voedzel
vernietigen die kleur jn de huisdieren, of doen dezelve merkelyk verlchillen • ge-
lykook de vermenging met vreemde raffen, wanneer men geen zurg draagt oni
de kleur van het mannetje naar die van het wylje tefchikken; het welk zomtyds
fraeije byzonderhedon voortbrengt, zo als men ziet aan do zwarc-bonte paarden
waarin het wit en het zwart op zulk eene zonderlinge wyze vermen -rd zvn en zo
fterk op.malkanderen fiiyden, dar het minder het werk der Natuur'^dan lv>t uit
wcrkzel der grillige verbeeldiftg eens fchildcrs Icliynt te zyn.

Ricn moet derhalven in de koppeling der paarden het hair en de geflulte naar mal-
kanderen Ichikken; men zal de vcrfchillende fignurcn uitwerken, men zal de ras-
fen ktnifen- met de klimaaten tegen malkander te dellen, en men zal nooit heng-
llen en merries in dezelfde doctery geworpen by malkander brengen. Alle deze voor-
waarden zyn van zeer wezcndlyk belang, cn daar zyn nog- eenige andere opletten i-
heden, welke men nooit zal verzuimen; by voorbeeld, men mo'-t n-oene merres
met korte ftiarten in eene ftoetcry hebben

, omdat zy zig tegen de^’vlie.ren niet
kunnende verdedigen- daar veel meer van geplaagd worden dan die Ian re''lb.irten
Hebben, cn de geduurige beweeging en woeling, welke het deekeii dezerinfdt-
ten haar veroorzaakt, de hoevedbeid van haar zog verminderen zoude, het welk
veel invloed heeft ophot geilden de grootte van het veulen, dat, alles gdyk
itaaiiöe, voor het overige des te llcrker zyn zal, ais zyne moeder eene beterezoogiter vvas. JMcn moer, voor zyne lloetery , zulke merries alleen poogen te heb-
ben, die altoos geweid he.bben, en die niet afgewerkt zyn ; de merries, die akooi.
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op flal gehouden en met droog voeder gevoed zyn, brengen, als men haar vervol-

gens in de weide laatloopen, niet aanlionds voort, zy hebben eerft eenigen tyd

noodig om zig aan dit nieuwe voedzel te gewennen.

Schoon het gewoon faifoen van de togtigheid der merries van het begin van april

tot het einde van juny invalt, gebeurt het egter vry dikwils, dat ’er onder een

groot getal eenigen zyn, die voor dien tyd togtig worden j men zal wél doen

met dit te laaten overgaan zonder haar te laaten dekken, omdat het veulen dus

in den winter zou geworpen worden, enderhalven door de ruwheid van het jaar-

getyde lyden, en niet dan flegtemclk krygen; en om dezelfde reden, wanneer ee-

3 ne merrie niet togtig wordt dan na de maand van juny , zoude men haar niet moe-

ten laaten dekken omdat het veulen, in den zomer geworpen wordende, geen tyd

heeft om genoegzaame Itragten te krygen, ten einde de ruwheden des volgenuen

winters te wederftaan. , , ,

Veele lieden , in plaats van den hengfl: by de merrie te brengen om haar te dek-

leen ^
ln<iten hen^ los in liet psrk p fllwiiur cl%2 meines by mulkunder ^ en luuten.

hcra’zelven in vrylicid die gcene uitkiezen, die hem noodig hebben, en haar naar

zyn welgevallen voldoen ;
die manier is goed voor de merries, zy, zullen dus zeke-

rer dan op cenige andere manier voortbrengen, maar de liengft verzw^kt zig op

deze wyze meer in zes wecken tyds dan hy door eene gemaatigde ocifening , en

Op die wyze als wy gezegd hebben beftierd, in verjfcheidön jaaren doen. zoude.

Nadat de merries "bevrugt zyn, en haar buik zwaar begint te worden, moet men

haar van de andere, die niet draagen, affeheiden, uit vrees
,
dat deze haarzomtyds

liaan en kwetfenmogten, zy draagen gemcenlyk elf maanden en eenige dagen; zy

werpen ftaande, daar alle andere viervoetige dieren gaan liggen; men helpt die,

welker baaring moeijelyk is, men brengt daar de hand by, men legt het veulen

in eene goede plaatfing, en zomtyds zelts haalt men het, zo het dood is, mot

touwen af;' het veulen vertoont zig doorgaands met het hoofd eerft, even als m
alle andere foorten van dieren ,

het breekt zynebekleedzels, zodra het uitde lyfmoe-

der komt ,
en het overvloedig water, in die bekleedzelcn bevat , vloeit weg ; daar

vallen terzelfder tyd een of meer valle Hukken, geformeerd door het zetzcl van het

verdikte vogt der allaatoïdes, of het pis vlies (0;; dat Huk, ’t welk de Ouden de

hippomanes van het veulen genaamd hebben, is niet, gelyk zy zeggen, eenftulc

vleefch, aan het hoofd van het veulen vaftzittende, het is daar integendeel vanat-

gefeheicien doorbet vlies aninios; de merrie lekt het veulen na zync geboorte,

maar zy raakt niet aan de hippomanes, en de Ouden hebben zig wederom e ro-

gen, ais zy verzekerd hebben, dat zy het oogenbliklyk opat.

liet gemeen gebruik is van eene merrie te laaten dekken negen dagen naciat zy

gevolend heeft; dit gclchiedt om geen tyd te verhezen, en om im zyne Itoetery

al het voordeel te haslen, dnt men daar van kan bekomen: ondortuhcaen is het

zelo'r dat de merrie, tcrzelfdcrtydhaarjonggeworpen veuknen haare vrugt te voe-

den 'hebbende, dus haare kragren moet verdeden, en aan dk zo ved niet kan be-

fteeden dan of zy maar het een orde andere re verzorgen hadt ; het zou tkrhalveii

beter zyn, om iiitnuratende paarden te krygen, de merries flegts om het ander

jaar te Ltaten dekken; zy zouden het langer uithouden, en zy zouden zekciiyk be-

0) Zk h'er agter de bofchryvins der b.kleedzelen van ds hippomanes vn •tve-d-'n.

O 2
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ter behouden ;
- want daar gebreekt, in de gewoone doeterijen

, vry wat aan dat al-

le die merries, die gedekt zyii geweed, alle jaaren werpen j het is] veel als men
van de helft of van twee derde derzelver veulens fcrygt.

De merries, fchoon reeds bevnigt, kunnen de koppeling verdraagcn, en daar

heeft egter nooit overbcvrugting by de zelve plaats ; zy brengen gemeenlyk voort

tot den ouderdom van veertien of vyfcien jaaren , en de fterklte niet veel boven de
agttien jaaren ; en men heeft, ten opzigte van deze dieren, dezelfde aanmerking
als omtrent de menfchcn gemaakt, te weeten; dat zy, die vroeg beginnen, ook
vroeg gedaan hebben f want de grove paarden , die eer geformeerd zyn dan de fy-

nc paarden , en welken men reeds op de vier jaaren tot fpringhengften neemt , dun-
ren evenredig korter, en zyn gemeenlyk vóór den ouderdom wan vyfcien jaaren

reeds buiten Haat om voort te teelen (a),

De duurzaamheid van het leeven der paarden is, gelyk in alle andere foorten van .

dieren ,
evenredig aan de duurzaamheid van den tyd van hunnen groei ; de menfch,

die veertien jaaren groeit, kan zes-of zevenmaal langer leeven, dat is te zeggen
negentig of honderd jaar, het paard, wiens groei in vier jaaren volbragt is, kan

zes of zevenmaal zo lang leeven, dat is -te zeggen vyf-en-twintig of dertig jaar; de

voorbeelden, die met dezen regel zouden mogen iiryden, zyn zo zeldzaam dat

men die zelfs niet kan befchouwen als eene uitzondering , daar men gevolgen uit

konne trekken;, en gelyk de grove paarden hunnen groei in korter tyd'krygen dan
de fyne paarden-j zo keven zy ook zo lang niet, en zyn,op de vyftien jaaren .

reeds oud.

Het fchynt in den eerden' opllag, dat, in de paarden , en in de maelle andere
viervoetige dieren , de groei der agterfte deden cerd grooter is dan die der voorde
deelen, daar by den raenfdi de onderde dealen eerd minder grocijen dan de ho-

vende deelen : want by de kinderen zyn de dijen en beenen, naar evenredigheid

des lighaams, veel minder groot dan by de volwaflenen ; .onder de veuletis integen-

deel zyn de agterde beenen lang genoeg om ’er hun hoofd mede te bereiken , het

welk een volwaden paard niet meer doen kan; maar dit verfehil komt minder van
dc ongelykheid van den geheelen groei der voorfte en agterfte deelen, dan van de
ongelykheid der voor-en agter-voeten

, dewelke in de geheele natuur ftandvaftig,

en in de viervoetige dieren duidelykft, is; want by den menfch zyn de voeten
zwaarer dan de handen , en zy zyn'ook eer geformeerd, en by het paard, by wien
het grootll gedeelte van het agterbeen flegts een voet is, dewyl het niet beftaat dan
uit beenderen tot de tarfus en metatarjiis, of den voor-en ageer-voet betrekkelylc,

enz , is het niet te verwonderen , dat die voet uitg^ftrekter en eer ontzwagteld is

dan het voorbeen, waarvan het geheele onderfte gedeelte de hand vertoont, de-

wyl het zelve niet dan uit de beenderen van de carpus en metacarpus, of de voor-

en agter-hand beftaat; men merkt dit verlchilligtelyk als een veulen geworpen wordt;
,

de voorfte beenen,.met de agterfte vergeleeken, fcbynen, en zyn inderdaad, alsdan

veel korter dan zy in het vervolg zullen zyn, en daarenboven maakt de dikte, dk
het lighaam verkrygt, fchoon buiten alle de evenredigheden van den groei in

de lengte, egter grooteren afftand culïchen de agtervoeten en liet hoofd, en.

(«) Zie. U notivtm parfait Marécbal, de Mr. ds Gaesault. pag. 368. enz. .

/
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helpt bygevolg mede om liet paard te beletten van dat te bereiken alslutzyn

volkomen wasdom gekrcegen heeft.

In alle dieren vcrichilt ydere foort naar de verfchillende khmaaten ,
en de alg.-

meene uitwerkzels dier vcrfcheidcnheden formeeren de verfcln lende raifen, daar

Wv feene dan die van kunnen ondcrlchciden ,
die zig het diudelykfl: tekenen ^ dat

is te^ zeggen, die, welke mcrkclyk van malkanderen vcrfchillen ,
zonder dat wy

alle tufl'chenfchadnwingen, die hier, gelyk in alles, oneindig zyn, kannen be-

merken; vvy hebben derzelver getal cn verwarring nog vermeerderd met de ver-

menging dezer rallen te begimftigen, en wy hebben de Natuur, om zo te fpree.cen,

over haare onbehendigheid begromd, met Afrikaanlche of Afiatifchc paarden in

deze landen over te brengen ; wy hebben de eerde rallen van Frankryk on ’en

baar gemaakt , met daar paarden van alle landen in te voeren , en daar bl> vui o >

,

om de paarden te onderfcheiden , niet dan eenige ligte kenmerken ^
werkelyken invloed van het klimaat voortsebragt ; die karakters zouden duideli, vJ

en het verfchil raerkbaarer zyn , zo de raden van elk klimaat zonder vermenging be-

waard gebleeven waren ; de kleine verfcheidenheden zouden minder Ichaduwingen

gehad hebben, min talryk zyn geweeft, maar daar zonde een zeker getal groots

\vél getekende verfcheidenheden hebben plaats gehad, welke de geheels we-

reld ligtelyk bemerkt zoude hebben; daar men integendeel oeftening, gewoon-

te, en^zelfseene vry lange ondervinding, noodig heeft, om de paarden van ver-

fchillende landen te kennen; wy hebben van dit alles geene kundigheden, dan n el-

ke WY hebben kunnen haaien uit de boeken der Reisbefchryveren, uit de werken

van de bekwaamfte Liefhebberen ,
gelyk de Ibcn. deNEVvcASTLE,DEGARSAU[.T,

DF. LA Gueriniére, chz, en uit eenige aanmerkingen we Ite dc Hr. de

ROLLEs, Scalmeefter des Konings, en Voorzitter van de Akademie van Angers,

. de goedheid gehad heeft ons mede te deden. _
De Arabifdie paarden zyn de fraeifte, welken men in Europa kent,

grootcr en beter gevuld dan de Barbaryfchc, en alzo wd gemaakt, rnaar g^. y». zy

'zelden in Frankryk komen , zo hebben de Stalmeefters geene omftandige waarnee-

iniiigen over hunne volmaaktheden en gebreken gemaakt.

De Barbaryfche paarden zyn gemeener; zy hebben een langen tynen hals,

weinig met maanen bekaden , en wdl uit de fdaoften uitkomende: zy hebben een

fraeijen en kleinen kop, en die gemeenlyk wat^e.yold is ,

fle ooren, loffe en platte fchouderS, kleinen en wél verneyenen fchoft, korten en

regten rug, flank en zyden rond zonder al te veel buik, de heupen

agterft meeftal wat langagtig, enden flaart wat hoog geplaaift , de

furmeerd en zelden plat, de beenen wélgemaakt,
^ j.' „i.

ca vry, den voet welgemaakt, maar dikwils den poot kng ; m.n vindt er van al

lerhar.de liair , maar gemeenlykft grys ;
de Barbarylclie paarden hebben wat ygte-

loosheid in hunnen gang, zy hebben noodig wat aangezet te worden, enzyivun-

nan dan fnel en flerk loopeii; .zy zyn los en zeer gefclnkt voor don ren : dezepur-

dën fchvuen de befte te zyn om’cr ras van te trekken; het ware alleenlyk te wen-

fchen dat zy wat grooter van gcftalte waren ; de grootften zyn van vier voet en

aat dtiim, en men vindt ’er zelden een van vier voet en negen duim onder; liet is

bv de ondervinding bevéftigd, dit zy in Frankryk, Engeland, enz, veulens tce-

lèn. die arooter worden, dan zy zelven zyn; men wil dat onder de Barbarylchs

O 3
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paarden die van het koninkryk Marokko de befte zyn ; vervolgens de berg-

biu-barylche ; die
. van het overige van Mauritanië zyn minder dan de Turk-

Iche, de Peifiaanfche, en de Armenifche; alle deze paarden van heete landen

hebben gladder hair dan de andere. De Turkfche paarden zyn zo wel niet geëven-

redigd als de BarbaryPehe, zy hebben gemeenlyk een dunnen fpigtigen hals, lang

lyf ,
al te dunne beenen , zy zyn egter goede arbeiders en lang van adem ; men

zal zig bier over niet verwonderen ,
ais men bedenkt, dat de beenderen der die-

ren in heete landen harder zyn dan in kou.de klimastenj en het is ter dezer oorzaa-

ke, dat, fchoon do pyp van hunne beenen dunneris dan by de paarden van dit

land ,
zy evenwel meer fterkte in de beenen hebben.

De Spaanfehe paarden, die den tweeden raag na de Barbarj'fchebekleeden, heb-

ben een langen dikken hals, met veel maanen, het hoofd wat dik, en zomtyds

wn p-ewold° lange maar wél geplaatfte ooren, oogen vol vuur, eene edele en üere

hontinio-, dikke ‘ichouders, en breede borft, de lendenen veekyds wat laag, de

zyde ro'i'd, en dikwils wat al te veel buik, de billen gemeenlyk rond en breed,

Iciioon zomraigen.die wat langagtig hebben, .de beenen fraei en zonder hair, de

zenuw los en vry, de poot zomtyds wat lang, gelyk de Barbaryfche, den voet

wat vcrlaii'Td, gelyk die van een muilezel, en dikwils de hiel wat te hoog: de

Snaanfehe paarden van fraei ras zyn dik, wél gevuld, laag by den grond, zy heb-

ben ook vede beweeging in hunnen gang, veel buigzaamheid, vuur, cn fierheid;

hun hair is gemeeniykft zwart of kaftanje bruin, fchoon ’er ook zommigen zyn

van alle foorten van hair ; zy hebben zeer zelden witte pooten en witte neuzen ; de

Spanjaarden, die een afkeer toonen voor deze vlekken, kweeken nooit rallen van

paarden, die dezelve hebben , zy willen niet dan eene ftar aan ’t voorhoofd, zy

achten zelfs de eenkleurige paarden zonder vlekken, zo veel als wy die verachten;

het een en ander dier vooroordcelen, Ichoon tegen malkander overftaande, zyn

beiden mogclyk even kwalyk gegrond, naardien men zeer goede paarden vindt

met allerhande vlekken, cn zelfs uitmuntende paarden, die zonder eenige vlek

zyn : dat klein verlchil in het kleed van een paard fchynt op gcenerleie wyze van

zyn inborft of inwendige gefteldiieid af te hangen, dcwyl het inderdaad van eene

uitwendige hoedanighekfafhangt, die zo oppervlaltkig is
, dut mandoor eenelig-

ïe kwetniureene wkte vlak in het vel voortbrengt ;
voor het overige zyn de Spaan-

iclie paarden, 't zy eenkleurige of tweekleurige, aan de dije, buiten den optred,

'bemerkt met het teken van de ftoctery, daar zy uit gekomèn zy;i; zy zyn ge-

meen!vk niet groot van geftalte, ondcrtofichcn vindt meneenigen van wier voetne-

oen o* tien duim; die van Opper- Andalufien worden voor de beften van allen ge-

i'onden
,

Ichoüii zy dikwÜs al te lang van kop zyn , maar men houdt hun dat ge-

brek ten f^oede, \vegens hunne zeldzaame hoedanigheden; zv h:bben moed, ou-

derworpino-,' bevalligheid ,
fierheid, en meer behendigheid dan de Barbaryfche;

het is uitT.ooftie van alle deze hoedanigheden, dat men hen boven alle andere

paarden der u'ereld voor den oorlog, de ftaatfie, en de manége, verkicih.

De fracije Engelfche paarden zyn, wat het maakzd betreft, vry gelyk aan de

Arablfche cn Barbaryfche, daar zy inderdaad van afftammen; zy zyn t'gtor groo-

tcr \rui hoofd, maar het zelve is vvélgemaakt cn gewold, de ooren zyn langer maar

W’éi gC'plaatll; door de ooren alleen zoude men een Engellcb van een b irbarylch

paafi.! ondtrfcheiden lainneh, maar het groot verfchi! is in het maakzel; de Eii-
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gelfchen zyn wél gevuld en veel grooter; men vindt ’er geiiicenlyk van vier voet

tien duim, en zelfs van vyf voct‘, hoog, daar _zyn ’er van alle liairea van alle vlek-

ken
j zy zyn gemeenlyk fterk, gezond ,

moedig, in fiaat om groote vermoeijenis-

fen te verduuren, uitmuntend voor de jagt en het fennen, maar het ontbreekt hun

aen bevalhgheid en buigzaamheid i zy zyn hard, en hebben \veinig vryheid in de

fcliouderen.
. ,

Men fpreekt dikwils van de wedloopen der paarden iii Engeland , en daar zyn

zeer bekwaame lieden in dezefoort van oeffening, die de Ouden onder hunne woiilel*

ibyden betrokken. Om een denkbeeld te geeven, hoe verre men dezelve in Enge-

land gebragt heeft , kan ik niet beter doen dan te verliaalen , het geen een achtensvvaar-

dig man , INlylord Graaf van Morton, welken ik in het eerde Deel van dit Werk reeds

gelegenheid gehad heb aan tc haaien , my den iSfebruary 174S, van Londen gefenroe-

ven heeft, te weeten : ,, DeHr.TaoRNHiLL, Pollmcefter te 6tilcon ,
ging een wed

•

5, dingfehap aan, om van Stilton naar Londen driemaal agtermalkanderen te paaca-

te ryden, dat is te zeggen een weg van tweehonderd yyrueii Engeltcnc, otonl-

,, trent twee-en-zeventig Eranfche, mylen af te rennen, mden tyd van V'yfdcn uu-

,, ren. Op den 29 april 1745, ouden llyl, trok hy van Stilton, en deedt zyn cer-

„ Hen ren tot Londen in drie uiircn een-en-vyftig minuten, agt verEheideuepaar-

„ den iii dezen loop bedygende; hy vertrok oogenbliltlyk ,
en volbragt zyn tweeden

„ ren van Londen naar Stilton in drie utiren twee-en vyfdg minuuten, en beklop

5, maar zes verfcheidene paarden: hy bcjicnde zig voor den derden ren vandezeli-

,5 de paarden, die hy reeds gebruikt hadt : van de veerden nam hy zeven, en hy

,, .volbragt dien laatdenren in. drie uiiren negen-en-veertig minuuten ; zodat hyniet

„ alleen ‘de weddonfehap volbragt,. dewelke hieldt om dezen weg in vy dien uu-

,, ren af te ryden, maar hy deedt het in elf iiiiren twee en dertig muiiuiten I
ik

„ -twylFel of ’er in de Olympilche Ipelen ooit een ren zo liicl als deze van deu llr.

,, ThorNHiLL gedaan zy”?
De Jtaliaanfche paarden waren voormaals fchonner dan zy tegenwoordig zyn, om-

dat men daar, fints een zekeren tyd, de {loeteiijcn vervvauiiool'd heelt; ondertus-

Ichcn vindt men nog fchoone Napelfclte paarden, inzonderheid voor het gclpan,

maar in het algemeen hebben zy een groot hoofd en dikken hals, zy zyn niet ge-

dweeg, cn bygevolg raoeijelyk af le rigten; die gebreken worden evenwel ver-

gQCtl door den rykdom hunner gellalten,‘ door hunne fierheid, en door de Ehoon-

heid hunner beweegingen; zy zyn uitmuntende voor de veriooning en- hejben

Veel gefchiktheid om te prvken. „ _

De I>eenfehe paarden hébben zulk eene frseije gcft.ilte, cn zyn zo wo* gt,t)..,-

feerd, darmen hen boven alle andere voor gclpanpaarden verkidt; daai zyn er,

die volmaakc wél gevormd zyn, maar zy zyn in kldnen getale; want dooigaand,

hebben deze paarden geen zeer regclmaatfgmnakzel; de raeenen hebben een dik-

ken hals, grove fehouders, wat bange en iaagc len.lenen, het kruis wat te Ima! ten

opzi-ne V3Ü de breedte van voren;' maar zy hebben allen fraeije bcweegingen en

zyn 'iii ’t algemeen zeer goed voor den oorlog en de ilaaue ;
zy zyn van alle bah, en

zelfs dat zouderlirge'.Inir, als geëk lier d en getygerd, vindt men niet veel d;m

oiKlcr de Deeiifche paarden.

Daar zyn zee? fchoone paarden in Duicfchland ,
ra.anr in het algemeen zyn zy

zw-aar en hebben zy weinig .adem; EUoon zy medlal kome.n vanTurkLhe ea-
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Barbaryfche paarden, daar men de (loeterijen mede onderhoudt, zo wel als van

Spaant’che en Italiaanfche paarden j zy zyn dan weinig gefciiikt voor de jagc en

voor rcnloopen, terwyl de Hongaarfclie en Zevenberglche paarden, enz, hgt-

vaardig en goede loopers zyn. De Houfraaren en Hongaaren Iplyten hun de neus-

gaten met oogmerk, zegt men ,
om hun meer adem te geeven, en ook, om len

te beletten in den oorlog te grinncken ;
men wil ,

dat de porden ,
welken men

de neusgaten gefpleeten heeft, niet meer kunnen grinncken ;
ik heb geeue gelegen-

heid gehad om deze byzonderheid te beH^aarheden, maar het komt my voor, dat

zv alleenlyk flauwer moeten grinnekcn ; men heeft opgemerkt dat de Hongaariche ,

Kroaatfche, en Poollche ,
paarden zeer onderhevig zyn van hunnen ouderdom door

de tanden niet te tekenen.
, , . u . a

De Nederlandfche paarden zyn zeer goed voor de koets, en het zyii deze

daar men zig gemeenlvkft in Frankryk van -bedient ; de befte komen uit de Pro-

viiitle van Friesland ;
daar zyn ook zeer goede in het land van Gulik .en Berg. De

Vlnanifclie paarden zyn verre beneden de Friefche, zy hebben bykans allen een dik-

ken kop platte voeten ,
hunne beenen zyn onderworpen om waterzugtig te wor-

den, en^dezetwee laatfte gebreken zyn zeer wezendlyke gebreken in koetspaar-

^^T>vir zvn in Frankryk paarden van alle foort, maar de fraeije zyn ’er in kleinen

<rctalë: de belle zadclpaardcn komen van Limofin; zy .gelyken vry wel naar de

Sarbtiryfche, en zyn, even gelyk die ,
uitmuntend voorde jagt, maar zpyn ag-

terlyk in hunnen groei; men moet hen in hunne jeugd vieren, en hen zelfs niet dan

OP den ouderdom van agt jaaren gebruiken. Daar zyn ook zeer goede Kedden in

Auvergne in Poitou, in het landlchap Morvan in Bourgonje; maar na Limofin is

het Nomiantlije, ’t welk defraeifte paarden oplevcrt; zy zyn niet zo goed voor

de jaot maar dienftiger voor den oorlog; zy zyn beter geftoffeerd en ep ge-,

forme'’erd: men haalt uit Neder-Normandije, eti uit Cotentiii ,
zeer goede koets-

marden die vaardiger en rapper zyn dan de Neerlandfche paarden, De Franche-Com-

té en het Bouloneefche verlchaffen zeer goede trekpaarden : in het algemeen heb-

ben de Franfclie paarden het gebrek van al te grove fchouders te hebben ,
terwyl

de fchouders der Barbaryfche paarden het gebrek hebben van al te gellooten te

^^Node optelling dezer paarden, die ons beft bekend zyn, zullen wy verhaalen

het eeen de Reis&fcliryvers zeggen wegens de vreemde paarden , welken wy wei-

ni> kennen Da-r zyn zeer goede paarden in alle de eilanden van den Archipel, die

van het eiland Kreta («),wamn by de Ouden ingroote achting wegens hunne vaar-

Hiobeiden fnelheid, men maakt daar evenwel heden, m het land zelven
,
weinig

Gebruik van, wegens de al te groote fcherpte van den grond, dte bykans allerwe-

gen zeer oneffen en bergagtig is; de fraoije paarden dezer eilanden en zelfs di^e

van Harbarije, zyn van Arabifch ras. De natuurlyke paarden van

rokko zyn veel kleiner dan de Arabilche, maar zeer ligt en zeer fterk De

(rt) Zie' Dapp2r befchryvïng der eilanden van deii Archipel.

(h) Zie l'Affiqitc de Marmol. Paris 16Ó7- -^24.
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SiiAWwil, (ö)dat de floeterijen van Egypte en van Tingitaniehet liedcndaagfch verre

boven die der nabunrige landen winnen ,
daar men omtrent eene eeuw geleeJen even

goede paaiden uit al het overig gedeelte vanBarbarije haalde: de voortreffelykheid dezer

•Barbaryfche paarden beflaat , zegthy, hierin, dat zy nooit bezwyken, en dat zy
zig geruft houden terwyl de ruiter opklirat, of den tengel Inat vallen; zy hebben

een grooten flap en een liiellen galop, maar men laat hen niet draaven ofden tel gaan

:

de bewooners van dit land bdchomven deze wyze van voortgaan als lompe en on-

edele beweegingen ; hy voegt ’er by , dat de Egyptiiche paaiden het van alle an-

deren in geftalte en fchoonheid winnen ; maar die Egypiifche paarden zo wel als de
meefte Barbaryfche, komen van Arabifehe paarden af, die

,
ontegenzeggelyk, de

eerfte en fchoonlte paarden van de wereld zyn.

Volgens Marmol, (h') of liever volgens Leo Afrikanus (c)', want Marmol
heeft hem hier byna woord voor woord nagelchreeven , ftammen de Arabifehe

paarden af van wilde paarden uit de woefijmen van Arabie, daar men van zeer ou-

de tyden ftoeterijen gehad heeft, waar door dezelve derwyze zyn vermenigvul-

digd, dat geheel Afia en Afrika daar vol van zyn ; zy zyn zo vaardig en fnel, dat

zommigep onder hen de firuisvogels voor by loopen,- de Arabieren van de woes-

tynen, en het volk van Lybie, brengen eene groote menigte dezer paarden

voor de jagt op, zy gebruiken dezelve noch om te reizen, noch om te vegten, zy

laaten hen weiden als ’er gras is , en als het gras ontbreekt voeden zy hen met
dadels en kameel-melk , hetgeen hen fterk, vaardig, en mager, maakt. Zyfprei-

den de wilde paarden ftrikken , zy eeten dezelve, en zeggen, dat het vleefch der

jonge paarden zeer lekker is; die wilde paarden zyn kleiner dan de andere, zy
Zyn gemeenlyk van eene afchgrauwe kleur, fchoon ’er ook witten onder zyn, en

zy hebben demaanen en het hair aan den haart zeer kort en ruig; andere Reisbe-

fchryvers {d), hebben ons wegens de Arabifehe paarden opmerkelyke berigten ge-

geeven, waarvan wyhierflegts de voornaamfte byzonderheden bybrengen zullen.

Daar is geen Arabier, hoe arm , die geene paarden heeft ; zy ryden gemeen-

lyk merries, dewyl de ondervinding hen geleerd heeft, dat deze de vermoeije-

niffen, den honger, en dorft, beter weêrftaan kunnen dan de henglcen; zy gewen-

nen haar zo wél om by malkander te zyn, dat zy dikvvils in grooten getale, gehee-

le dagen , aan zig zelve worden ovérgelaaten , zonder malkandercn te liaan , of ee-

nig kwaad te doen. De Turken integendeel houden niet van merries, en de Ara-

bieren verkoopen hun de hengften, die zyniet voor fpringhengfeen willen houden.

Zy bewaaren de raflên hunner paarden zorgvuldig, en reeds fints langen tyd, zy

kennen derzelver generaties, verbindtenilfen , en gcheeie geftagtrekening; zy

onderfcheiden de ralfen by verfchillende naaraen qo zy maaken ’cr drie klaflen van;

de eerfte is die der edele paarden, van een ras dat zuiveren van beide zyden oud

is; de tweede is die der paarden van oud ras, maar die raiskoppeld zyn; en de

derde is die der gemeene paarden : deze laatften worden voor een geringe n prys

verkogt, maar die der eerfte klafle, en zelfs der tweede, waaronder ook zulke goe-

(«) De Reizen van Shaw. ifte deel. pag. 249.

<b) Marmol Afrique. Tom. I. pag. 5®.

(c) Leonis Afbic. de Africee defcript. Tom. II. pag- 7^0. 751,

(ji) Zie de Reis van den Hr. de la Ruque, op Ijevel van LodewykXIV gedaan, Parys 1714,
pag. 194. enz. Zie ook L’IIifl. Gen. des Foya^es, Tom. II. pag. 626. Parys 174Ö.

/Z'. DecL P
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de zyn als die der eerlie, zyn iiittermaaten duur; zy Isaten de merries van de eerfce

edele klafle nooit dekken dan door fpringbengften van dezelfde hoedanigheid

;

zy kennen door eene lange ondervinding alle de rallen hunner paarden en die hun-
ner buLiren, zy kennen ’er in ’t byzonder den naam, den bynaain, het hair, de
vlekken, enz, van, Zo zy zelve geene edele fpringhengften hebben, limiren zy
die voor eenig geld by huntje biuircn om hunne merrien te dekken, het welk ge-

fchiedtin tegenwoordigheidvan eenige getuigen,die daar een getuiglchrift van geeven,

’t welk door den fekrctaris van den Emir, ofdoor eenig ander publiek perfoon, getekend

en bezegeldwordt ; in dit getuigfchrift wordt de naaoi van den henglt en de merrie bei-

den uitgedrukt en zelfs de gehecle afKomft opengelegd. Zodra de merrie gevolend

heeft roept men wederom getuigen , en men maakt een tweede verzeker - Iclirift

,

waarin men eene befchryving geeft van ’t volen, dat zo onmiddelyk geworpen is,

en den dag zyiier geboorte ,
nauwkeurig bepaalt. Deze verzeker- of getuig-fchrif-

ten geeven de waarde aan de paarden, en men Helt die aan hun, die dezelve koo-

pen, ter hand. De minde merries van deze Idallè zyn van vyfhonderd Eciis, of

tweehonderd vyftig hollandfche Ryksdaalers, en daar zyn ’er veelen, die voor de

waarde van vyfhonderd Ryksdaalers , ja voor tweeduizend, vyf-en-twintig-hon-

derd, en drieduizend hollandfche guldens verkogt worden. Gelyk de Arabieren

niet dan eene tent voor huis hebben , zo dient die zelfde tent hun ook voor paarden-

ftal: de merrie, het veulen, de man, de vrouw, en de kinderen llaapen allen by
inalkandercn , en onder malkanderen ; men ziet daar kleine kinderen op het lig-

haam of den hals van de merrie eu het veulen, zonder dat die dieren hen kwetfen

of eenig nadeel doen: men zou zeggen, dat zy zig niet durven beweegen, uit

vrees van de kinderen ongemak toe te brengen : deze merries zyn zo gewend om
in die gemeenfehap te leeven, dat zy allerhande Ipel en ftoeijery verdraagen: de

Arabieren liaan hen niet, zy behandelen hen zagtelyk; zy fpreeken en redeneeren

met hun, zy draagen ’er groote zorg voor, zylaaten hen altoos flappen, en prik-

ken of fteeken hen nooit buiten noodzaaklykheid : maar als zyzig dan ook dezy-

den met den hoek van den ftygbeugel voelen kittelen, gaan zy vaardig en met ee-

ne ongelooHyke fnclheid : zy fpringen over heggen en grafcen zo lugtig als hin-

den; en zo hunne ruiter afvalt, zyn zy zo wél algerigt, dat zyterftond, zelfs in

de fterklle galop, blyven ftaan.

Alle de paarden der Arabieren zyn van eene middelbiare geflalte
, hict lyvig

,

en eer mager dan vet; zy rollen hen ’s avonds en ’s morgens' regelmaatig met zo

veele zorgvuldigheid, dat zy niet d^ rainfte vuiligheid op hun vel laaten: zy

walfchen hun de beenen, de maanen en den flaart, welken zy langlaateii
, en dien

zy zeldeirkammeu , om het hair niet te bederven ; zy geeven hun den gcheelen dag

niets te eeien ,
en laaten hen alleenlyk twee of driemaal drinken

, en by het onder-

gaan van de zonflelpenzy hun een zak over ’t hoofd, waarin omtrent een half

mud zeer zuivere garfl is; deze paarden eeten derhalven niet dan ’snagts, en men
neemt hun den zak niet af dan ’s morgens ,

wanneer zy alles op hebben : men jaagt

hen in de maand van maart, zo het gras lang genoeg is, in de weide, en het is in

dat zelfde jaargetyde dat men de merries laat dekken , en men neemt zorgvuldig

in acht om hui\ kojid water tegen de billen te gieten onmiddelyk na dat zy gedekt

zyn.

.
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Ais de voortyd over is, haalt men de paarden uit de weide, en men geeft hun
al het overige van ’t jaar noch gras ,

nocLi hooi , en zelfs niet dan zelden itroo ,
de

garft is hun eenigft voedzel; men miftook niet de veulens de maanen af te Ihy*

den zodra zy een jaar of agttien maanden oud zyn, op dat dezelve beter gevuld en

langer worden: men berydt hen reeds op de twee, of ten laatften twee en een

half, jaar; men legt hun egter geen zadel op, noch geeft hun een teugel in den
mond, dan op dien laatftgcmelden ouderdom, en alle dagen blyven de paarden der

Arabieren van den morgen tot den avond gezadeld en getoomd aan de ingangen der

tenten ftaan.

Het ras dezer paarden heeft zig in Barbarijc, onder deMooren, en zelfs by

de Negers,van de rivier de Gambia en de Senegal, uitgebreid; de Grooten des

lands hebben ’er eenigen, die zeer fchoon zyn; in plaats van garft of haver geeft

men hun maïs, dat gekneusd of gemaalen is, en ’t welk men met melk beflaat

20 men hen vet wil maaken , en in dit heete land laat men hen maar zelden drin-

ken (rt); van den anderen kant hebben de Arabifche paarden, Egypte, Turkije,

en miflchien Perfië, bevolkt, alwaar certyds zeer aanmerkelyke ftoecerijen waren:

MARC-PAut. (^) brengt cene ftoetery yan tienduizend witte merries by, en hy

zegt, dat ’er in de Provintievan Balafcie eene menigte groote en vaardige paarden

was met zulke harde hoeven
,
dat zy niet behoefden bellaageii te worden.

_

Alle de paarden van de Levant hebben, gelyk die van Perfie en Arabie, zeer

harde hoeven; men beflaat hen egter, maar met dunne, ligte, yzers, en welken

men overal kan Ipykeren ; in Turkije, in Perfie, en Arabie, heeft men ook die

zelfde gebruiken om hen op te pallen , te voeden ,
en hunne ftrooijing te geeven

van hunne eigen mift , welken men eerft in de zon laat droogen
, om ’er den reuk

van weg te neemen, waar na men hem tot poeder flaat, en in de ftal eene laag of

bedding daar van maakt vier of vyf duimen hoog: deze ftrooijing duurt lang, want

als zy doortrokken is, neemt men haar weder Aveg, om haar andermaal in de zon te

laaren droogen , dat beneemt haar ren vollen haaren flegten reuk.

Daar zyn in Turkije Arabifche, Tarcaarfche, Hougaarfehe paarden, en zelfs

paarden van het ras des lands ; deze zyn fchoon cu zeer fyn (c) : zy hebben^veel

vuur, fnelhcid, en zelfs bevalligheid, maar zy zyn al te teder, zy kunnen de

vermoeijenillen niet uitftaan , zy eeten weinig, zy verhitten zig ligtelyk, on heb-

ben zulk een gevoelig vel , dat zy de vfyving van de roskam niet verdraa-

gen kunnen , men vernoegt zig met hen met een lebuier to vryven , en hen te

walTchen;' deze paarden, fchoon fraei, zyn egter, gelyk men ziet, verre bene-

den de Arabifche , zy zyn zelfs beneden de Perfiaanfehe paarden ,
die

,
na de A-

rabifche, de fchoonfte cn befte paarden van het Ooften zyn (d')\ de weiden in de

vlakten van Medie, van Pcrfepolis, vanAradebil, van J^erbenc, zyn vcrvvonder-

lyk, en men voedt daar, op bevel van don Gouverneur, eene verbaazende me-

nigte paarden op, waarvan de meeftenzeer fchoon , en die bykans allen voortref-

Algemeene Ilifloric der Reizen. Tom. UT.

{b) La Defcrilit. Gsograpb. de Tlnde; par Marc-Paul, Paris 1555. Tom. I. pag. 4^. & Liv.

I. pag. 21.

(c) Le Voyage de Dumont. Ia Ilayc 1699. Tom III. pag 25;^. enz,

(d) Zie de'ilsizen van farvEifOT, vanCuARura, van Adam Olearius, Parys 165^. Tom.
I. pag, 560. enz,

P a
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fdyk zyn. Pjetro della Valle (ö) geeft aan de gemeene paarden van Perfie-de voorkeur boven de paarden van Italië, en zelfs zegt hy , boven de allerbefce

Napels; zy zyn gcmceniyk van een middelbaare «-e-

mïndi' 1

oncïtir die evenwel noch minder goed, noch

ornnf ^an ccne goede geftalte, en

' hals
van Engeland (i/j^zy hebben allen een ligten kop, fynen

Men
wél gemaakte en wél gcp'aatlle ooren, dunneWen, 4iie

Knv
hoeven: zy zyn leerzaam, leevendig, lugtig, ftout, moedSen bekwaam om groote venuoeijenilïên uit te ftaan; zy loopen met eene <rroóreliiclheid zonder ooit te verflaiivven of ten einde te zyn ; zy zyn llerk en zeSr o-emaklyk te voeden; men geeft hun niet dan garft, metfyn geLptftrooveSïi^^i

an een zak, dien men hun aan ’t hoofd hangt, en men laat hen niet, dan .reduu-
renda zes weken van bet voorjaar, in ’tland loopen; men laat hen een landen Haart
houden, men weet ook niet wat het is de hengllen te fnyden. Men geeft hun dek-
zei om Iaën voorde lugt te befdiuttcn, men paft hen met eene byzondere oolet-
tendheid op, men bellicrt hen met eene enkele fnaftcl, en zonder fpooren , en menbrengt _er eene groote menigte van naar Turkijen , inzonderheid naar de ludiën • de-
ze reizigers, die allen de loflpraak van de Perfiaanlclie paarden maaken, komen
egter daar in overeen , dat de iVrabiiehe paarden het nog winnen in vaardigheid
moed, fterkte, ja zelfs in Ichoonheid, en dat zy in Perfie zelfs veel meer gezostworden dan de fraeifte paarden van het land.
De parden

, die in de Indién geworpen worden
, zyn niet goed (e) die waar-van de Grooten des lands z.g bedienen, worden daar liit Perfie en Arabt oCrïe-bragt ; men geeft hun over dag wat hooi

,
en des avonds kookt men erwtenSiker cn boter voor hun, en men onthaalt hen daar op in plaats van haver of irarft

Dit ycedzel houdt hen op de been, en geeft hun wat kragt, zonder ’r welk zv iii
zeer korten tyd vervallen zonden, omdat het klimaat ftrydig roet hunne geftkl-
heid is

; de natuurlyke paarden des lands vallen in ’t algemeen zeer klein daarzvn
cr zelfs zo Ideinen onder, dat 'rAVEUNiEu verhaalt, dat de jonge Prins van denhlogol, zeven of agt jaaren oud, niedbil een zeer welgemaakt paardje bereSdtdat met hooger ivas dan een groote wmdlioni. (ƒ ). Het fchynt dat de alllhee ftekhmaaten ongunftig zyn voor de paarden; die van de Goudkuil, van Tuida vm
Guinee, enz, zyn, gelyk die der Indién, zeer liegt; zy draagen het hoofd enden hals zeer laag, hunne gang is zo waggelende, dat men zoude denken datzy altoos op het punt waren van te vallen; zy zouden niet uit hunne plaats ’<^a-n
zoraenhenmetgcduurigftoeg, en de meeften hunner zy„ zo klein, dat d^vo-
teiyan hendie er opzitten, bykans de aarde raaken (g), zy zyn daarenbovc;i
zeer onleerzaam, en alleen goed om tot voedzelte verftrekken voor de Ne-^er»
die hun vleefch even graag als dat der honden eeien

; die llnaak voor het paar’

W Zie de Reizen van Pirtro Della Valle 5de Deel.
(b) Do Reizen van Taverkiek 2de Deel.

/J van The venjt. 2de üeeï.
y,: De Reizen van Chardlv. 2de Deel.W Le Fayaffede la Rdullaijë le Gouz Paris 1057. pag. 256. ig recu’^l des Vowrgr

a i üM. de la Camp. des Indes. M 1702. Tm ^
ff ) Zie het 3de Deel der Re,zen van Tav/crkibr.
\^) ysc 4de Deel van dc Algemeene Uiltüriö der Reizen.

li/idm»
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den-vleefch is dan aan de Negers en aan de Arabieren gemeen; men vindt dien in

Tartarije, en zelfs in China, weder («). DeChineefchc paarden zyn niet beter dan

de Indiiche zyn zwak, laf, kwalyk gemaakt, en zeer klein; die van Ko-

rea zyn maar drie voet hoog; in China worden bykans alle hengllen gcraind, en

zy zyn zo vreesagtig, dat men ’er zig in den oorlog niet van bedienen kan; ook

kan men zeggen,- dat het de Tartaarlche paarden zyn, die China veroverd heb-

ben ;
die paarden zyn zeer gefchikr voor den oorlog , fchoon zy gemeenlyk niet

dan van eene middelmaatige geftalte zyn; zy zyn llerk, kragtig, fier, driftig,

lugtig, en loopen fnel: zy hebben zeer harde, maar al ic fmalle, hoeven; hun

hoofd is los maar al te klein, de hals langen ftyf, de beenen zeer hoog; met dit

alles mag men hen voor zeer goede paarden houden; zy zyn onvermoeid, en loo-

pen met eene verbaazende fnellieid ; de Tartaaren loeven met hunne paarden ten

naaften by gelykde Arabieren; zylaaten dezelve op de zeven ofagt maanden reeds

beklimmen door jonge kinderen, die hen kkine eindjes weg laaten voortgaan ofloo-

pen ; zy rigten hen dus allengs af, en onderwerpen hen aan een Ürengen leefre-

gel; maar zy beryden hen niet om ’er togten mede te doen dan nadat zy zes of ze-

ven jaar oud zyn , en zy doen hen dan ongelooflyke vermoeijeniOTen ondergaan (e),

gelyk als van twee of drie dagen lang voort te trekken zonder Uil te liaan, vier

of 'vyf dagen door te brengen zonder ander voedzel ilan een hand vol gras, hun van

agt tot agt noren voorgeworpen, en terzelfder tyd in vieren twintig uiiren agter

een niet te drinken. Deze paarden, die zo llerk fchynen, en inderdaad zyn, zo

lang zyin hun geboorteland blyven, vervallen aanllonds , zodra men hen naar Chi-

na en naar de Indiën overbrengt , maar zy blyven vry goed in Perlie en in Tur-

kije. De kleine Tartaaren hebben ook een ras van kleine paarden , daar zy zo veel

werk van maaken, dat zy zig nooit veroorloven om dezelve aan vreemdelingen te

vetkoopen; deze paarden hebben alle de goede en de kwaade hoedanigheden van

die van groot Tartarije, het geen bewyft, hoe zeer dezelfde zeden en dezelfde op-

voeding den zelfden inborfc ën dezelfde gefteldhcid aan deze dieren goeven : daar

zyn ook in CirkalDc, en in Mingrelie, veele paarden die zelfs fraeijer zyn dan de

Tartaarfche paarden ; men vindt nog vry fchoone paarden in Ukranic , in Wulla-

chije , in Polen ,
ei> in Zvveeden , maar wy hebben gcene byzondere waarneerain-

gen wegens hunne hoedanigheden en gebreken.

Zo men thans de Ouden over den aart en de hoedanigheden der paarden van

verfcheiden landen raadpleegt, zal men vinden (-7) d.u de paarden van Grieken-

land, en inzonderheid die van Thedaüe en van Epirus, in aciuing, en zeer goed

voorden kryg, waren; dat die van Achajen de grootfte waren, die men ken Je; dat

de fr.ieiften van allen in Egvpte vielen, alwaar men ’ercci'c menigte v;ui Inat , en

daar Salomo dezelve tot een hoigen prys liet koopen ;
dat de paarden m litniopie

fa') Zie/e Voyage deMr. le Gextil. Paris 1725- Turn. U. pag. 24-

{b') 7 ie de ouJè Reisbefchryvin^en v.in de Indiën en China uit het Arabixh overgezet, en in

’t I ran bh uif'egeeven te Parys in 17:8. pag- 204. Zie ook het 6ic Deei van de Algenecnu

llitlorie der Reizen. Zieook YRiJhirf de /u CwïróeddsC/jwe/parP.^i.ArüX. Rins 1670 pag.420.

{c'j Zie pAi.AFOX pag. 427. Le RectieH des l^uyages du Aord. Kouvn 1716. 'lom. III. pas'. 15Ö.

i'Av’ER .iER Tuin. L pag. 472, enz. IJiJloiri Générale des P'eyagss Tuut. fT. pag. öOj. en 'Urn.

VII. p 'g. 214.

(d) aLdsovandi IJiJi. Nut. de Seliped. p.ig. 48—

:
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kwalyk Haagden, ter oorzaake der al te groote hitte van ’t klimaat ; dat Arahie en
Afrika de belt gemaakte paarden , en inzonderheid de vaardigfte en mecft aefchikS
voor den ren, verfchaftcden

; dat die van Italië, en inzonderheid die van Apulie ookzeer goed wpn; dat ’er m Sicilië, Kappadocie, Syrië, Arraenie, Medie’, en
leilie, ook uitmuntende paarden waren, die tvegenshunnefnel heid en losheid ach-
ting verdienden ; dat die van Sardinië en van Korfika klein, maar leevendig enmoedig waren; dat die van Spanje naar die derParthen geleeke^enSSwaren voor den oorlog ; dat ’er ook in Zevenbergen, en in VySHiè nSèn wa-ren met een hgt hoofd, groote maanen tot de aarde nederhangende,^ e?ngevulden

,

ftaart, en die zeer fnel ter been waren; dat de Deenfche plarden vv^ïemaS
cn goede fpnngers waren; dat die van Scandinavië klein waren, maar wS gevormd; dat de Vlaamfche paarden fterk waren; dat de Gaulen aan de Romeinen
goede paarden verlchafteden voor den zadel en om hunne lallen te draagen • dat de
paarden der Duitfchers kwalyk gemaakt en zollegt waren datzy’erzig nietVan be-
dienden; dat de Zwitfers veele en zeer goede paarden voor den oorlog hadden-
dat de Honparfche paarden zeer goed waren; en eindelyk, dat de paarden der In-
dien zeer klem en zeer zwak waren.

^

Uit alle deze byzonderheden blykt, dat de Arabifche paarden van alle tvden af
geweellzyn, cn nogzyn, deeerllc paarden van de wereld, zo wel ten opzi-rte
van de khoonheid als van de goedheid ; dat het van hun is, dat men ’t zv r.nmrn
delj-k, of njiddelïkdcpr d. üartaryfehe, d= fchoodte
ropa en Afrika, en Afia, zyn. Dat het klimaat van Arabic millchieSiet waar hImaat der paarden, en het bell van alle klimaaten is, nademaal men dw n nV.V
van de rallen met vreemde rallen te kruilfen zorgvuldig acht geeft, om dieiifi
ne volle zuiverheid te bevvaareu; dat, zo dit khmaat voor zi| zelven niet het bS
le klimaat voor de paarden is, de Arabieren het zodanig gemakt hebben door debyzondere zorgen, wdke zy van alle tyden af hebben aangewend, om de raü'en
te veredelen, door met dan de bell gemaakte individu’s, en die van de belle hoe-danigheden waren, by malkander te brengen ; dat zy door deze oplettendheid, eeu-wen lang agtervolgd, het geHagt hebben kunnen verbeteren boven het geei deSttuur alleen, zelfs m het beüe klimaat, gedaan zoude hebben. Nog kan le tr iiitopmaaken, dat de klimaaten, die meer hectdankoud zyn

, en inzonderheid dedroö-
ge landen , befl voor de paarden dienen en met de natuur dezer dieren overeenko-men; dat de kleine paarden m ’c algemeen beter zyn dan de groott-^; dat her nn
paflên van hun allen even noodzaakeiyk is als het voedzel; du mS neS meeT
zaamlieid en Iiefkoozingen veel meer van hun kan krygen dan met geweld'’ e7kas-tydingcn; dat J paarden der de beenderen, de hoeven, de Sierïn
harder hebben dan die van onze klimaaten; dat fchoon de warmte deze dierS be-ter vleit dan de kouoe, de overmaatige hitte hun egter niet dienflig, cn de over-mantp koude nadeelig, is; dar eindelyk hunne geftddheid en inbod bynagSvan het kmnaac, van het voedzel, van de oppnfling cn de opvoeding afham

hct”<re£!!a-
verfcheiden andere landen van het OoHcn , heeft men

in Chiia dner-
heiigflen te tinnen, gelykmen zo algemeen in Europa enin Chma doet, die bewerking ontneemt hun veel kra<’’t, moed, fiorlWii pnymaar gecfi liuii zagihcid, baitardhcict

, oirienvcrpdykiKiJ. Om clezclre m «r-

I
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rigten bindt men hunne pooren met touwen, men werpt hen op den ruo-, men
opent den balzak met een fiiymcs, men haalt ’er de zaadbalien uit, men %dt de
vaten

, die daar op uitloopen
,
en de banden , daar dezelve aan valt zitten

, af, en
na dit alles weggenomen te hebben üuit men de wonde, en men draa-rt zoro-
om het paard tweemaal daags, veertien dagen lang, in ’t wed te brengen "of^
het dikwils met frifch water te betten, en het, geduurende dezen tyd, te vo’eden
met zemelen, m veel water beflaageii, om het te verfrilfchen : deze bewerking
moet in den voortyd of in den herfft gefchieden, de grootte hitte en de grooce
koude zyn daar even nadeelig voor : wat den ouderdom betreft op welken zy
verrigt mag worden

, daar omtrent zyn verfchillende gebruiken, in zomniifï'e Pro*
vintien ruint men dehengften reeds ais zy een jaar of agttien maanden oi?d zyn,
zodra de zaadballen zig diiiddyk vertoonen, maar het algerneenft en beft gebruik
IS van hen niet te fnyden dan op de twee, en zelfs op de drie, jaar, omdat zy , zo
men hen wat lanter fiiydc, wat meer van de hoedanigheden der mannelyke fexe
behouden. Poiniüs (0) zegt, dat de melktanden niet uitvallen by een paard, ’t

welk men gemind heeft voor dat zy uitgevallen waren j ik heb gelegenheid gehad ‘

om dat na te gaan
,
en ik heb het Huk niet waar bevonden : de melktanden vallen

even eens uit aan de jonge gelheedeii als aan de jonge ongefneeden paarden j en
het is waarfchynlyk , dat de Ouden gewaagd hebben deze byzonderheid als zeker
optegeeyen, omdat zy dezelve oordeelden gegrond te zyn op de overeenkomfl;

'

van het afvallen der hoornen van het hert, dén reebok, enz, die inderdaad niet
atvallen als het dier gefiieeden is geweeft: voor het overige heeft een ruin o-cen
vermogen meer om voort te teclen, maar hy kan nog koppekn, en men heeft daar ’

voorbeelden van gezien. -

De paarden, van welk hair zy wezen mogen, ruijen, gelyk bykans alle ande-
‘

re dieren met hair bedekt, en dat ruijen gefchiedt eens ’s jaars, gemeenlyk in den ^

voortyd
, en zomtyds in den Iierfll ; zy zyn dan zwakker dan op andere tyden ,

^

'

men moet hen vieren, zorgvuldig oppaflen
, eu wat rykelyker voeden : daar zyn

ook paarden die van hoeven ruijen; dut gebeurt inzonderheid aan hun, die in *

natte en moeraflige landen, gelyk Hollanden Friesland, zyn opgevoed.
De ruinen en merries gimneken minder dan de hengllen

, zy hebben ook een minder ^

volle en minder zwaare flem : men kan in allen vyf verfchillende grinnekingen ,
tot

verfchillende harrstogten betreklyk , onderfcheiden ,• de grinnekiiig van vrolykheid ,
•

waarin de ftem zig vry lang laat hooren, klimt, en eindigt, met Ichcrper toonen; >

het paard (laat terzelfder tyd agter uit, maar lugtig, en zonder dar het bedoelt te
'

treden; de grinnekiiig van het verlangen, ’t zy van liefde, ’t zy'vm verknogt-
heid, 'waarin het paard niet agter uiiflaat, en de ftem zig lang doet Iioorcn, en '

eindigt met zwaarer toonen ; degrinneking van den toom, geduurende welke het
'

paard op eene feller wyzc en met oogmerk om te treffen , agter uitflaat
, is zeer

kort en fcherp ;
die der vrees, geduurende welke het ook agter uitflaat, is niet ^

veel langer dan die des toorrs, de ftem is zwaar, hsefch, en fchynt gehed uit de
'

neusgrtèn te komen, dit grinnekcn is vry gelyk aan het brieftcheii van een leeuw" ’

dat van de fmart is minder grinneken, dan zugten of fniiiven van bezettim*' het ^

welk met cene. zwaare ftem gefchiedt, en de beurtelinglche beweegiogénderadem-

PuNiüs .H0.- Nat, in 8. Paris 1685. Tom. II. lih, II, §. 74. pag, 5^3,. .
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haaling volgt; voor het overige heeft men opgemerkc, dat de paarden, die het
iiicnigviüdigli: grinneken

, inzonderheid van vreugd ofverlangen, debefteenedel-
nioedigüe zyn. De hengften hebben ook (lerker ftem dan de ruinen en de mer-
ries: reeds van de geboorte af heeft het mannetje een llerker üera'dan het wyQe:
op de tvvee- of derdehalf- jaar, dat is te zeggen, met het begin der voortteeling,
of ryp heid, wordt de Item der mannetjes en der wyfjes fterkeren zwaarer, gelyk
als in den racnfch en in de meefte andere viervoetige dieren : als het paard driftig is

van lielde, van verlangen , van honger, toont het de tanden en fchynt te lagchen;
het toont dezelve in den toornen als hst wil bytsn; het fleekt zomtyds de ton^r

uit om te likken , maar niet zo dikwiis als de runderen
, die veel meer likken dan

de paarden , en die egter minder gevoelig zyn voor liefkoozingen. Het paard ont-

houdt ook veel langer de flegte behandelingen, en vat veel eer wederzin op dan
de koe of Uier : z}me driftige en moedige geaartheid doet hem aanflonds alle de krag-

ten, dia hy heeft, ten belten geeven, en als hy voelt, dat men nog racer eifcht,

vat hy verontwaardiging op en weigert, daar de runderen, die uit den aart lui en
langzaam zyn , zig niet zo ligt vermoeijen

, en niet zo ligt wcêrzin opvatten.

Het paard flaapt veel minder dan de menfeh ; als het gezond is , flaapt het niet

veel meer dan twee of drie uuren neclerliggende; het ftaat vervolgens op om te

eeten, en, zo het al teveel vermoeid is gcvveell, gaat het
, na wel gegeeten te heb-

ben ,
andermaal liggen, maar in alles flaapt het weinig meer dan drie of vier im-

ren in de vier cn-twimig; daar zyn zelfs paarden , die nooit gaan liggen, en die
altoos flaande flaapen ; die, welke zig nedeiieggen, flaapen ook zomtyds tlaande : men
heeft opgemerkt, dat de ruinen meermaalen en langer flaapen dan de hengflen.

13e viervoetige dieren drinken niet allen op dezelfde wyze, fchoon zy allen

eveneens verpligt zyn om het vogt met den kop te gaan zoeken, dewyl zy her op
geene andere wyze bekomen kunnen

, met uitzondering alleen van den aap
, van

den maki, en van cenige anderen, die handen hebben, en die, bygevolg, op
dezelfde wyze drinken kunnen als de menfcli, wanneer men hun eenig vat geeft,

dat zy metdc handen houden kunnen
, want zy brengen het zelve eveneens aan

den mond, neigen het, (lorcen liet vogt, en llorpen het op door de enkele be-
weegingen der doorzwelgingen. De menfeh drinkt gemeenlyk op die wyze, om-
dat het inderdaad de gemaklykfle manier is; want hy kan ook op verfclieiden an-

dere wyzen drinken , door de lippen fliam te brengen
, en zyn adem inhaaiende het

vogt op te zuigen; of ook door den neus en den mond daar diep genoeg in te llee-

ken, om de tong met het zelve te omringen, als wanneer hy geene andere be-

vveeging behoeft te doen, dan die welke noodig is voor de doorzwelging
; of ciii-

delyk, ichoon met meer moeite, door de toog uit re fleeken
, dezelve Te verbree-

den ,
en eene foort van kiem bekertje te maaken

, dat een weinig vogt in den mond
brengt: de meefle viervoetige dieren zouden dus elk op verfclieidenerhande wyze
kunren drinken; maar zy doen gelyk wy, zy verkiezen die, welke voor hun de
gemaklykfle is

,
en volgen dezelve ftandvaftig. De hond wiens mui! zeer open is,

en wiens tong langen dun is, drinkt flabbende, dat is te zeggen, hy likt het vogt,
en maakt van de tong een foort van bekertje, dat zig telkens vult, en cene vry
groote hoeveelheid vogt epbrengt: hy verkieftdeze manier boven die van den neus
nat te maaken: het paard integendeel, wiens mond kleiner, en wiens tonit te kort
eu te oik is om een groot bekerije te maaken, en dat daarenboven grestiger drinkt,

d n
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dan het eet , fteekt den mond en den neus fchiclyk en diep in ’t water, dat het overvloe-

dig inhaalt door de enkele beweeging van doorzwelging ,• maar dit zelfs verpiigt het

dierom in éénen adem te drinken, terwyl de hond op zyn gemak ademt onder het

drinken : dus moet men den paarden ook de vryheid gceven , om met verfcheidea

hethaalingen te drinken ,
inzonderheid nadat zy geloopen hebben , als wanneer

de beweemng der ademing kort en fchielyk is : ook moet men het water niet al te

koud laaten drinken, omdat het, behalven de buikfnydingen, welke het koude wa-

ter hun dikwils veroorzaakt, ook meermaalen gebeurt, dat zy, door de noodzaak-

lykheid, waarin zy zyn om de neusgaten daar in te fteeken, zig den neus verfty-

ven, verkouwd worden, en miflchien de beginzels opdoen van die ziekte, waar

aan men den naam van troes, of droes, of dampigheid gegeeven heeft, en die

de allerergfte voor deze foort van dieren is ; want men weet fints korten tyd ,
dat

de zitplaats dier kwaaie in het fnotvlies is; de Hr. delaFosse, hoeffmit van des

Koniiiffs paarden j heeft het eerft de waarheid hier van duidelyk aangetoond j en hy

heeft, ingevolge dier overtuiging, dat het fnotvlies de zetel der droefigheid is,

gezogt om de paarden daar van te geneezen door hen te trepaneeren, of eene ope-

ning in het bekkeneel te maaken; men moet dit ongemak derhalvcnals eene waare

verkouwdheidaaiimerken, die na verloop van tyd eene ómfteeking in dat vlies

veroorzaakt : terwyl aan den anderen kant
, ^

de Reisbelchryvers , die e^^ vry breed

verflag geeven van de ziekten der paarden in heete landen, gelyk Arabie, Perfie,

Barbarije, niet zeggen, dat de droefigheid daar zo gemeen is als in dekoude landen;

dus meen ik met ^ond te mogen giffen, dat eene van de oorzaaken dier ziekte de

koude van het water is, omdat deze dieren verpiigt zyn den neus en de neusgaten daar

in te fteeken, en een vry langen tyd in te houden, en ik vermoede, dat men het

kwaad zoude voorkomen met hun nooit koud water te geeven , en altyd de neusgaten

afte droogen ,
nadat zy gedronken hebben. De ezels, die de koude veel meer dan de

paarden vreezen, en die hen doorliet inwendig raaakzelzo veel gelyken, zyn aan

de droefigheid minder onderworpen, hetwelk miffehien alleenlyk hier van komt, om-

dat zy op eene verfchillende wyze van die der paarden drinken; want in plaats van

mond en neus diep in ’t water te fteeken ,
raakeu zy het maar even met de lippen aan.

Ik zal van geene andere ziekten der paarden fpreeken ;
ik zou de Natuurlyke

Hiftorie te verre uitftrekken, zo ik by de Hiftorie van het dier die zyner ziekten

voegen wilde : ik kan egter de Hiftorie van het paard niet eindigen zander ray te

beldaascn, dat men de gezondheid van dit nuttig en waardig dier tot hier toe over-

gelaaten heeft aan de behandeling, en gebruiken ,
veeltyds blind en onberedeneerd,

van lieden zonder kundigheden of oordeel: de Geneeskoiift, welke de Ouden

Medicina ^etcrinaria of de Vee-Geneeskoiift noemden , is onder ons nauwel^ts

bv den naam bekend: ik ben verzekerd, dat, zo eenig Geneesheer zyne oeffe-

ning'“n naar dien kant rigtede, en deze ftudie tot zyn voornaam voorwerp ftclde,

hv in de allergelukkigfte gevolgen welhaaft vergoeding van zynen arbeid vinden,

en zig over die keuze geluk wenfdien zoude; dat hy zig niet flegts zou vérry-

ken maar ook, welverre van zig te verhagen, zeer veel roem en aanzien win-

nen’ en deze Geneeskonft fteunt minder op giffmgen, en is gemaklyker te oef-

fcne'n dan de andere: lietvoedzel, de leevenswyze , de invloed dor aandoeningen

,

alle de oorzaaken ,
in dén woord , die tot de ziekten medewerken

, zyn veel een-

Vüudi'^er in het dier dan in den menfcli : de ziekten moeten derhulven ook rain-

//>’. Deel. Q

f



,22 DE N A T U U R L y K E HISTORIE,
der ingewikkeld en faiiiengefteld, en bygevolg gemaklyker te beoordeelen, en met
een goeden uitflagte behandelen zynj zonder nu nog die volkomen en onbelem-
merde vryheid te rekenen om nieuwe proeven te kunnen doen, nieuwe middelen
tewerk te ftelleii, en

, zonder vrees of verwyt, zyne kundigheden in deze foort
zeer verre uit te ftrekken, uit welke kundigheden en ontdekkingen men door de
overeenkomft zelfs befluiten zoude kunnen trekken, die de Geiieestonft voor de
menfchen zeer veel volmaaken zouden.

\
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an alle de dieren , die wy te befchryven hebben , is het paard het beft

^ ö bekend , zo ten opzigte der innerlyke als uiterlyke lighaamsdeelen ; het

^ ^ ontvangt van den menich de fchoonfte opvoeding
,
alle zyn beweegingen,

alle zyne wyzen van gaan worden geleid, door eene konft die hare re-

gels heeft : het is in de rj^fchool
,
dat men zien moet alles wat men depaarden leert ,

door

dekragt van gewoonte, alles waar toe men hen door middel van gebit en fpoo-

ren dwingt; deze konft, die Koningen en Prinfen zig niet fchamen, brengt het

paard in eene glorieryke loopbaan; hier verkrygt het eene edele houding, en aan-

genaamheid in zyn voorkomen ; alle zyne kragten , alle zyne lugtheid wordt hier

getoetft, men laat het aan zyne grootfle Ihdfaeid over, men vermeerdert zynen

yver , men Qjoort zynen moed aan ,
eindelyk men beproeft zyne ftandvaftig-

heid, men oeffent zyne leerzaamheid, en men gebniikt alle de middelen die zyne

ingebooren aart aanwyft. Die wetenfchap, welke ten onderwerpe heeft ;de gezond-

heid te fterkcn, of te herftellen, den dood te verwyderen en het leeveii van den

menfch te bewaren, de Geneeskunde, fluit het paard niet uit van haar onderzoek noch

van de bediening der geneesmiddelen : ook is ’er eene konft gevormd, in welke men
zig voorftelt de ziektens der paarden voor te komen, tebeoordeelen, en te genezen,

en de konftwerkiogen te bepalen, welkemen op de verfcheidendeelen van hetpaard,

die ongefteld zyn , doen moet (<?) ;
deze konft ftrekt zig tot alle behoeftens van de

paarden uit, en die dezelve oeffeiien, geeven zig geheel aan de zorg der paarden

over : eindelyk vinden deze dieren in de ftoeterijen byzondere en geduurige voor-

zorgen ter bèhouding en voortplanting' van hunne foort; dezelve beginnen reeds voor

hun beftaan ; want men brengt tot de volmaaktheid van hun wezen toe ,
door de

keuze van den hengft en de merrie , welke hen moeten voortteelen ; door derzel-

. ver hoedanigheden fmien te voegen heeft men de uitkomft van deze vermenging

weeten te voorzien, en hunne kragt, en fchoonheid en de fynheid van hunnen in-

fl:inct te doen voortzetten.

Door zo veele onderzoekingen , en waarneemingen aangaande de paarden, heeft

men
, om zo teQ^reeken ,

eene nieuwe taal gemaakt, welker bewoordingen, behooren

aan de konften , die cenige betrekking op de paarden hebben ;
dus zoude men een paard

niet op eene voldoende wyze kunnen befchryven, indien men vooraf deze konftwoor-

den niet uirieide, door het opgeeven van de vericheiden benamingen der deelenyaii

hetlighaam, en hunne goede enkwaadeeigenfehappen, eer wy het dierzoiut-als in-

wendig befchryven. Dezevoorafgaandevèrklaaring is zo veelte noodigir, omdat de

meefte kon ftwoorden ook tot de befchryving der andere dieren’zullen dienen; want men

zal in hetvervolg zien, dat, wanueermen dezelvebsfchomvt ten opzigte van hun ver-

fchil of «'etykenis met het menfchelyk lighaam ,
het paard en de andere gehoefde dieren

het meell daarvan verfchillcn, gelyk de aap en andere dieren met vyf vingeren, het zelve

Q ^

'«) Msditiiia Veterinaria.
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het meeft gelykeii ; het paard en de aap zullen dan de tweeuiterfien zyn van de ver-

f
elykingen, diewytuüchen de dieren maaken zullen j dus zullen]wy de Natuurlyke
liftorie der viervoetige dieren met het paard beginnen, en met die van den aap

eindigen; wy zullen yder dier by het paard of den aap vergelyken
, na dat zy meer

.

ofmin naar de eenc of andere gdyken, en in het eerlle geval zullen wy de konft.
woorden van het paard, en in het ander die van hetmenfehelyk lighaam gebruiken;
om dat de aap onder alle de dieren het ramft van het menfchelyk lighaam afwykt.
Wy znllen in her verklaren der konilwoorden, welke hunne betrekking: op ver-

fcheiden uicerlyke deelen ^van hetj paard hebben, met het hoofd beginnen, en wv
zullen de natuurlykfte orde volgen, dat is die van de deelen van het lighaam voor
die van de leden re doen gaan, fchoon de meefte Schryvers, welke over deze dof-
fe gefchreeven hebben, eerft van de voorde leden Ipreeken, eer zy het lighaam
behandelen.

Men noemt de twee plaatfeh van het hoofd PI. vvelke overeenko-
men met de flaapen van den menfeh, traanbeenderen (lamieri),
De oogkuilen of zoutvaten {falieres) (B) , zyn tullcheu het oog en het oor,

boven de wenkbraauwen, een aan wederzyden.

.
Men onderfcheidt in zommige gevallen flegts twee deelen in het, oog, dat is het

glas, en den grond van het oog; het glas is het buitenfle gedeelte van het oog, of
het hoornvlies; de grond van het oog bevat de inwentlige deelen, welke men
door het glas heen, endoor de opening van den oogappel ziet; daarom noemt men
den grond van het oog, oogappel; maar hoe kan dit woord den grond van het oog
beduiden, daar dc oogappel flegts eenc opening van het druiven vlies is, welke in
het binnenfte van het oog is?

’

Men geeft den naam van drufèn (^avlves) aan de oorklieren rC), welke tus-
fchen het oog en den hoek van het kaakbeen liggen.

Het neusbeen (DJ, is het voorfte gedeelte Jan het hoofd, van de oo^en af,
tot aan de neusgaten; du deel komt overeen met de neusbeenderen van den menfeh-
maar dit woord beteekent mceflal flegts een witte flreep, welke over dit deel loopt’
en meer of minder plaats tullciien de oogen en de neusgaten beflaat, gelyk wv na-
derhand zullen zeggen. » 0 j j

Het kraakbeen (È), het welk den oratrek der neusgaten maakt, en dezelve van
boven en van vooren omringt, woidc de muis genoemd.
Het einde van den neus van eeu paard is het middelfchotCD),welk de twee neus-

gaten van een Icheidt; dit gedeelte wordt door het beneeden deel van het neus-
been gemaakt, en eindigt aan denhoven lip; ondertuflehen geeft Solleysel
den naam van neus , aan het gedeelte der lippen dat onder de neusgatenjs

Het onderkaakbeend^ paarden, wordt het kinnebakken genoemd; de tweebeen-
deren van het kn^ebacken loopen aan wederzyden vanher hoofd, van her oo^
tot aan de plaats* by de keel, cn van de keel tot aan de kin
De baard is de plaats (/), alwaar de twee beenderen van bet kinnebikkcn zig

vereemgen boven de kin aan het bnitenfle deel van het kinnebakken.
e holligheid, welKedoorde twee kiunsbalvsbccnderengciuaakt wordr,en als ee-

(a) Le véritahle ^ parfait Marécbal, Paris 1072. pag, 3.
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iT€ buis van de keel tot aan den baard loopt, noemt men de goot; dus biet ook goot

de holligheid in welke de tong ligt.

Men heeft aan de zes fnytande/i van het paard, m yder kaakbeen, verlchillen-

denaamen gegeeven; de twee voorde heeten knypers; die daar aan volgen wor-

den middentanden genoenid,en de laatde van ydere zyde, heeten wigge ofhoektanden,

De twee hondstanden van yder kaakbeen, een aan ydere zyde op eemgc i af-

ftand der fnytanden, worden baaktanden genoemd.

De ruimtens der twee kaakbeenderen , welke auflchen de fiy-en baktanden zy3,

worden ftangruimtens genoemd.
De ongelykhedcn od rimpels, welke dwars over het verhemelte loopen, noemt

men plooijen of vooren.

De hals van het paard', wordt encdure genoemd , deze wordt van boven tot be-

neden door de maanen, en van onder door deltrot {gofier) (JC) ^
bepaald.

Dat gedeelte der maanen fZ.), welk op het hoofd tullciien de ooren, op noc

voorhoofd valt, hiet de kuif.
. , , , ,

De ftrot loopt van het eene einde van den hals tot het ander van onderen, van

het kinnebakken (G) ,
tot aan de borft.

De plaats (M), alwaar de twee fchouders van boven elkander naderen ,
tulkhen

den hals en den rug hiet fchoft; bier eindigen hals en maanen.

De fchouders loopen van de fchofc^ tot op het fchouderblad (0}? ot

bovenflie gedeelte van de voorpoot ,
gelyk men in het vervolg zien zal.

Daarzyn Turkfche ,
Barbarylche, en Spaanfche paarden , welke aan den hals of aan

den fchouder ,
of aan den famsnloop van den hals en dc Ichoudereu, dan hooger dan

laager, eene vry diepe holligheid hebben , welke men de lansfteek noemt , oraAat

men meende d*at dit teken eigenlyk van een Turkfcheii of Barbaryfchen hengft

kwam, welke op die plaats met eene lans gekwetft was, en dat dit teken, tot

alle paarden overgegaan was, die uit dezen hengll geteeld waren, door eenen

voortgang van gelkgten, die nog duurt; men zegt ook, dat de fteek der lans van

agter tot vooren doorging, omdat men dit teeken voor aan den fchouder by den

hals, en ook van agterenaan het fchouderblad vindt, even als eene holligheid , die

door eene groote wonde gemaakt is, maar daar vertoont zig geen teken van eene root:

de hirtorievan de lanslleek wordt voor een fabel gehotufcn, en ik denk met reden ,

fchoon hetegter nietonraogelyk is, dat eenhengft, aan dc paarden, die hy teek,

de lidtekens die hy heeft ,
welkt zy ook zyn magen, mededeele; maar het is ui et

waarfchynelyk , dat deze lidtekens voortóiiuren in verfcheidene geflagten : het is

waarichynelyker, dat de vermeende ‘anslleek het uitwerkzel ten naaften by zy

vaneen byzond'-T raaakzel van zo'mtuige paarden, hetwelk eene holügiieid maakt,

gelyk aan die der zoutvaten, ot’ wenkbraau.vs holligheden, welke in e-en groot ge-

tal van paarden zeer diep zyn; wat 'my betreft ik heb nooit de lanslleek gezien, et

om te weten wat dezelve' zy ,
zoude men dezelve ten minden moeten ontleed hebben.

Men noemt het gedeelte (P) , dat voor de borft en onder de keel is,, het bjjfll-

fluk, ter plaatlê alwaar de Ichou Iers van vooren eindigen.

De rug van het paard (^), wordt geracenlyk lendenen genoemd, hy begint

aan defchoft, en loopt langs de ruggegraat tot aan het kruis , en tot aan de èig 'alylc

gezegde lendenen, die men ook nieren noemt; wanneer de |>aarden wel ia ’t

Wefdi zyn> en de lUggegcaat breed hebben, dat dezelve ingedrukt is, en.
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fpieren zig aan wederzyden verheffen, maakendie langs den rug een foort van
goot die over het kruis tot aan den Haart gaat; dit noemt men dubbele lendenen
hebben.

De plaats (R) , tuffchen den rug en de lendenen noemt men de mmiril.

De ware lendenen of nieren (iS), wanneer men deze benaaming neemt, gelyk

zy in het rnenfchelyk lighaara is, beginnen aan de plaats , alwaar de ribben eindi-

gen , en eindigen aan het kruis ; maar in het algemeen begrypt men onder den
naam van lendenen de ruggegraat.van het paard in haare volle uitgeftrektheid.

De zyden (T), worden door de ribben gemaalu, en zyn aan de regter en lm*

kcrzyde onder den rug geplaatft.

De ruimte, welke door den omtrek der ribben bepaald is, wordt in hetbyzon-

der de koffer genoemd : men geeft ook den naara van buik aan het onderfte ge-

deelte van het lighaam , dat ter plaatfè van het borfibeen en aan dat van het

onderfte gedeelte der ribben is ; in dezen zin konit de buik van het paard over-

een met het voorde deel van de bord van een menfeh.

De buikzyden (A'), zyn aan het uiterfte van den buik, daar de ribben ein-

digen , en onder de lendenen ; zy ftrekken zig tot aan de heupbeenderen uit.

De heup (2'’), wordt, gelyk in den menfch, door het heupbeen gemaakt; dit

been bepaalt de hoogte van de buikzyden en ligt aan de zyden van het kruis.

Plet kruis (Z),_ is rond, en ftrekt zig uit van de lendenen tot aan den ftaart.

"Men oiiderfcheidt twee deelen aan den ftaart, de hairen en da ftomp, dat is de
ftaart van zyne hairen ontbloot.

De billen van her paard («), zyn onder het kruis geplaatft, en loopen van den
ftomp van den ftaart tot daar de agterpooten aan het lighaam gevoegd zyn.

Om de naamen uit te leggen , welke men aan de verfcheiden deelen der voor-
voeten gegeven heeft , moeten wy tot den fchouder wederkeeren ; hy begint by
de paarden aan het fchouderblad (ij), en aan het Ichouderbeen (c), en bygevolg

aan de deelen ,
welke aan den fchouder en het fchoudeebeen van een menfch gelyk

zyn ; dus fchynt de ware arm van een paard met den fchouder verward
, omdat hy

onder het zelve vel aan het lighaam gehegt is: de elleboog flaat dus naar
agter gelyk in den menfch, maar in het paard ligt hy tegen de ribben, boven aan
den voorpoot, ter plaatfè alwaar die begint van het lichaam afgefcheiden te zyn;
dit is de eerfte zigtbaare geleeding van buiten, want die van het fchouderbeen met
den fchouder, is onder het vel verborgen.

Plet eerfte gedeelte van het voorbeen van het paard . dat van het lighaam afge-

fcheiden is, wordt de arm genoemd, fchoon het aan den voorarm van den menfch
gelyk is; het buitenfte gedeelte (e), van den arm van het paard wordt genoemd
het dik van den arm; daar loopt op de binnenfte oppervlakte een ader, die byde
fmnfchen an genoemd v/ordr.

De geleedmgC/), onder den arm noemt men knie; zy is ter plaatfè van de
vuift van een menfch

; ook maakt zy inderdaad eenen hoek naar vooren , wanneer
de poot geboogen is.

De pyp (g) , is het tweede deel van den voorpoot, en begint aan de geleeding
der knie, en komt overeen met de agterhand van een raenfchT

Daar is agter de pyp eene pees (^), welke van het eene eind naar het ander
loopt, en die meu gemeenelyk eu zeer oneigen de zenuw van het been noemt.
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De kogel is de geleeding (/), welk onder de n:heen of pyp ligt.

De vitlok is een bosje Iiair (k), welk eene zagce hoornagtige flolFe bedekt,
Welke agter de kogel ligt, en die men hoornknobbeltje noemt.
De koot (/), is dat gedeeice van het been, dat van den kogel naar den voet

loopt; men noemt dezelve zomtyds famenvoeging ; maar dit is eene dubbelzin-
nige benaming i want liet moet hier eigenlyk eene geleeding betockenen,

De kroon (w)? is eene verhevenheid beneden den bovenvoet aan de koot, met
lange hairen voorzien , die op de hoef vallen.

De hoef is om zotefpreeken de nagel van het paard, zy beftaat uit eene hoornagti-
ge zelfflandigheid; het voorde deel der hoef(«; , wordt in het ffanfeh /s/«cêgenoemd
de zyden (0) draagenden naam van kwartieren i men noemt de buitenlie dee-
kn, buitenfie kwartieren, en de bintienlle, d&binnenfte kwartieren
het agterfte deel is een weinig verheven, en in twee ftukken gefcheiden , aan wel-
ke men den naam van hielen geeft; zy ftrekken zig van onderen tot het midden
van den voet uit, en maaken door hunne vereeniging de vork, of Icheiding, on-
der de zool, welke om zo tefpreeken, het platte van den voet is; derzelve zelf-

ftandigheid is hoornagtig, gelyk het overige van de hoef, van welke zy een ge-
deelte maakt, maar het hoorn der zool is harder dan dat van de zogenaamde vork
of fcheiding,en tederer dan de hoef.

Om de naamen der deden , welke de agterpooten fainenhellen, te bepaalen , moet
men met de billen van het paard beginnen ; yder bil bevat de dij en is dus over-
cenkomftig met de dij van een menfeh ; het is eigenlyk de dij van het paard
welke aan het lyf gehegt is , en welke den naam van bil draagt ; zy eindigt van voo-
ren en beneden door de fmeerfchyf (js), die eigentlyk de geleeding van de knie
aan de kniefcliyf is; dezelve is dus aan hetlaagfte deel der heup gepiaat.d, op de
hoogte van de buikzyden; zy verandert van plaats, wanneer het paard voortgaat.

Het eerfte gedeelte (j) , van den agterpoot, datvan hetlighaam .afwykt, is'dat,

welk men de dij noemt; het ftrektzig uit van de Imeerkhyf, en het onderfte van
de billen, tot aan de wade (r), en komt overeen met de kuit van een menfeh

; ook
is’er in de dij van het paard een vleezig gedeelte ) , welk met het dikke van
ons been overeenkomt, en welk.men het dikke van de dij noemt; fchoon men
ook eene andere beteekenis aan deze benaaming geeft , gelyk wy zo aanÜonds ge-
zien hebben; daar ligt aan de binneiizyde van de dij eene ader, welke men de ader
van het plat der dij noemt.
De wade is de geleding (f), welke aan het beneden deel der dij is, en naar

vooren buigt; deze geleeding komt overeen met de voetgeleeding of <||prvoet

van een menfeh ; het agterfte gedeelte wmrdt de punt der wade genoemd en is ci-

genlyk de hiel : het geen men gemeenelyk de gtoote wade zenuw noemt, en het

welk aan de punt van het gewrigt eindigt, is eene pees, die met de pees van
Achillcs overeenkomt, en in den menlch aan de hiel ingeplant wordt.

Het is hier de plaatsom melding te maaken van een deel , welk men in de viervoeten

Vaneen paard vindt; het ligt in de voorpootenaandc biunenzyde van her fchouder-

been
, eeti weinig boven en ter zyden de knie , en in de agtcrpoóren, een weinig onder

en ter zyden van de wade aan de biunenzyde; het is een klein gezwel , zonder hair,

van de grootte van een kaftanje, en van de viiftheid als zagt hoorn ; men noemt het
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zwelvratten, of het fpoorgezwel, maar men moet deze laatfte benaaming niet

gebruiken , om dat men dus dit deel zoude verwarren met een ander, van hetwelk
\vy reeds onder den naam van hoornknobbeltje , of Ipoor geQrrooken hebben : dit

gezwel groeit in zommige paarden aan , en wordt een duim of anderhalf duim lang,

en dan valt het af, en groeit w’eder aan : onder dat gedeelte der agterpooten
, dat

den naam van wade draagt, zyn de fcheen (//}, de kogel (x), de koot (ƒ}, en

de voet (2), gelyk in de voorpooten: het geen gezegd is, is genoeg voor de ag-

terpooten: ik zal alleen aannierken, dat deagterüe pypen, by zommige Schryvers,

ook beenen genoemd w'orden.

Na de uitlegging der byzondere benaamingen, worden de algemeene ligter te

verllaan , en eenvoudiger : men verdeelt het paard in drie voornaame deelcn ,
het

voorfte doel ,
het lighaara, en het agterfte deel : het voorfte deel bevat het hoofd , den

hals, de fchouders ,
de borfl: en de voorpooten ; het lighaara beftaat uit de lendenen

,

de nieren, de ribben, den buik, en de buikzyden; het agterfte gedeelte bevat

het agtcrlyf, de heupen, den ftaart, de billen, de dijen en da agterfte pooten.

Men heeft nog eene andere algemeene verdeeling, van een paard in vier dea-

len ,
te weeten : het hoofd , het lighaara

,
het voorfte en het agterfte geitel ; de

rug ,de lendenen, de buik, de buikzyden, de ribben , maaken het lighaara ; het voor-

fte" geftel wordt gemaakt door denhals, de fchouderen, deborft,de voorvoeten;

het agterfte geftel beftaat uit de billen, den ftaart, de heupen, en de agterbeenen.

Men moet altoos den tyd beklaagen welke hefteed wordt om konftvvoor-

den uit te leggen en te bepaalen , die veranderd zouden kunnen worden’ in andere,

die algemeen bekend zyn ; by voorbeeld , waarom zoude men de neusgaten liiui-

vers noemen, waarom het onderkaakbeen kinnebakken., daar men de ware naa-

men van voorhoofd, lippen, mond en kin gehouden heeft? het is zeker dat de

Ihuivers niet minder naar neusgaaten geJyken , dan het kinnebakken naar een kin

of onderkaakbeen; dus moeften de eerfte den naam van neusgaten draagen, ge-

13’k de kin, den naam van kin draagt: daar zyn andere deelen, gelyk de weuk-

braauwsholtens (falieres') welke byzondere naamen vereifchen, omdat zy maar

in zommige dierai gevonden worden; maar waarom zig de noodzaakelykheid op-

gelegd om dingen te leeren ,
welke men reeds weet , en dezelve vermomd door zel-

den gebruikte woorden , in plaats van dezelve door geraeene benamingen te doen
kennen? het is een overblyfzcl van barbaarlche onfaefchaafdhertl, of misfehien

geheimhoudende waanwysheid ; want die verfchillende naamen van dezelve zaak,

Jcomen maar uit eene vermenging van taaien of brabbeltaalen. De kwalzalvers

,

die niftf dan eene ydele kemiis van naamen kunnen voor den dagbreiigen, behou-

den ditgebruik, en verpligten anderen om het te leeren; de konftenaars eerbiedi-

gen dit gebruik, en kunnen zig daar zelfs niet aan onttrekken; zy die het kun-

nen doen, moeten dan allengskens alle overtollige benamingen affehaffen. Wy
zullen dezelve in het vervolg van dit werk, zo weinig als mogelyk is

,
gebruiken,

en een van de voornaamfte redenen, welke ray de bepaalingen hebben doen aanhaa-

Ifcn, was, om te toonen, dat men die naamen railfen koude, dewyl ’er beter en

gemaidyker zyn, die men reeds weet.

Men gebruikt vcrfcheiden kunftwoerden om de verfcheiden kleuren van het

hair der paarden aan te duiden ,
gelyk men omtrent de deelen van het lighaara

doet, omdat de groote verlcheidenheid der kleuren, en dérzelver fchaduvvmgen,
de
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de naanieii heeft doen vermeerderen; endewyl de meefte ^ekei d

aan lieden, die kennis van paarden hebben ,
is het noodig om de taal der hetüeb

bers te doen verdaan ; en wanneer wy de vcrfcheiden kleuren dezer dieren bcfchry-

ven, zullen wy deze naamen tevens uitleggen; men zoude reeds hebben kunMii

aanmetken dat wy oneigenlyke woorden gebruiken, wanneer wy zeggen, dat

de oaarden van verfchillende kleuren zyn ; het gebruik is ,
dat men zegt , het

uL-dis van zulk of zulk een hair of van zulk een rok, en met van zukeene kleur;

het is intuflchen zeker, dat^i7/>en venv verlchillendc dingen aanauiden; dies zul-

len wy die woorden in hunne eigen betekenis gebruiken.

Schoon ’erveel verfchcidenheid in de kleuren der paarden is ,
verfchillen zyegtet

niet genoeg, dat men verpligt zoude zyn, in het byzonder yerflag des aangaande,

eene rangfcliikkende orde tc'gebruiken, om dezelve des te

te prenten; wy zullen dezelve derhalven met verdeelen,

die zig over hei gehoele paard

fimpiiffpftelde dat is die met andere kleuren gemengd zyn, en in vreemae en

buitengemeene kleuren: volgens deze fchikkingen zyn de enkele kleuren de wit-

de Sbelle, ÓM;dvoffige of kaneel kleur, kaftanjebrum, het roodbruin het

zw’art! de famèngeMde k&n zj;n grys, "f
' ^

zwart of kaneelkleur met witte hairtjes ,
voor al aan

de buitensemeene kleuren de getygerde, de wit-en zwart-bonie, de graauwe moo

rekoppenf en deperzikkebloefem kleur: in plaats vp deze verdeeliiigen te volgen

is het beter eenvoudig te beginnen, gelyk verfcheiden Schryyers doen, met de

eenvoudigfte, en die het natuurlykfte fchynen, terwyl het paard de andere kleuren

maar fchynt te hebben als een huisdier; inderdaad indien men aanmerkt, dat het

geel het ros of bruin, of in een woord het wildldeurige, de gemeenfte vervv is,

fn om zo te fpreeken, de natuurlykfte aan de wilde dieren; en diU het kaftan-

ie bruin dat is de menseliug der verfcheiden tinten van dezelve, de gemeenfte

vérw der paarden is; zo zal men’ haaft beginnen tegelooven, dat, indien

ren wild waren, zy alle bruin zouden zyn, ten rainllen hier te lande, en dat de

verklaaring van deze kleur alle de andere moet voorgaan.

Het bruinrood (baf), is de roodagtigc kaftanjekletir , zy heeft yerfdieiden tin-

ten welke men door de volgende benamingen onderfcheidt; lichtbruin, kajlanje-

brnin donkerbruin ,
(bai mrron') goudbruin ,

fcharlakenbrum ,
en fpiegelbruin ; de

koperu™ byna zwart, behalyen aan de bu.kzyden en de

S ïa d^ alwaar zy een koperroode kleur hebben het geen

dat het goudbruin maar een f )ort van geel is

; K’oierige
noemt, hebben op de billen tekens van een donkerder yervv dan «P

van het lighaam;^ook geeft men den naam van fpiegelbrmn a<m roodagri^ kas

tanipbruine^paarden, welke vetle ronde vlakken van een heyJerder bruin heboen,

of veeÏÏe^^^^ «an die ,
welke op de billen veele vlakken hebben van een donker-

dLbrur zodat men zonde kunnen zeggen, dat zy geappeld zyn, mdien dit

wnnH v^r dan voor fchimmels gebruikt wierd. In het algemeen zyn alle

i Suin? paarden aan de uiterfte deelen des lighaaras ,
aan de rnaanen en aan den

^'DaaTzvn drie foorten van zwart, het ligtzwart,_ het gemeene zwart, en liet

gitzwart : 'het cerfte heelt cene tint vanbriuiT of rosagtig ,
en mureaien m mv.n .aa

U'. Dsel.
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eenfo 'rt van kananjübrxnn van kunnen maaken; onk is hef ?:vvart niet rnindor f^e*

nieeii dan het bruin. De bleekzwarce paarden hebben de buikzyden en de uiter-

fte leedon van eene gewaffen en minder gediepte klcuf, dan die vaii het overige
gedeelte van het lighaam : het git of helder zwart is glad en zeer donker, dit lier
ke zwart noemt men ook moorenkleur.

Henfabeile hair Is geel, de maanen en Haart zyn wit in zommige paarden, en
zwart in anderen deze hebben eene zwarte ftreep welke langs de ru^gegraat loopt,
tot aan den Haart , het geen men de muUezelsJlreep noemt : het ilabelle heeft ver-,
fcheiden fchaduwingen , de minll geele noemen de Fmnlchen Joupe, de lait^ de Hol-
landers melkkleur, het is een vuil wit met eene geele tint;, men vergelykt het by
de kleur van eene melkfoupe, met eijerdooijers: "het bleek ilabelle is wat geelder,
het gemeen nog meer, en het goucl ifabclle is een blyder geel; eindelykhet don-
ker iliabelle is een donkerder geel.

. Het wolvenbair komt na by de verw van dat dier; daar zyn bleeke en donkere
wolvenhairen; alle hebben zy eene tint van de ifabelle kleur, en zomcyds ziet men
’er de rauilezelHreep in.

Het alzan is eene foort van rosbruin of kaneelkleur; daar zyn verlchdden tin-

ten van, als het bleek
,
gelykhet koejenhair, hetroffe, dit is roodagtiger , het don-

kere, het gefchroeide, dat zeer donker en bruin is; d.tar zyn bruin roode paarden

,

die de maanen en den Haart wit, en andere die denzeDen zwart, hebben.
Wanneer een bruin rood, zwart, of ros, paard witte-hairtjes, voor al op de buik-

zyden, heeft, noemt men het een fchiraniel.

Het voHenliair is eene mengeling van rood en wit, of wit vuil grys en bruin
rood, gelykhet anderen omfchryven: men onderfcheidt ’er twee of drie foorteii

van ; als het algemeene; het rofiê dat meer naar het wynrood trekt, en de moore-
voflen * deze paarden hebben den kop en het onderHe der pooten wit, het overige,

is vaal ,
of volgens anderen vuil grys,

De fchimmel of graauwe paarden hebben liet hair uit wit , zwart, en ros, gemen-
geld. Men heeft verfcheiden foorten van gryze paarden, degeappelde, de glanzig
gryze, en de vuil gryze, enz: de geappelde hebben op het lighaam en de bil-

len verfcheiden ronde vlakken van meer of minder zwarte kleur, vry gelykelyk
verdeeld, de zilvergraauwe hebben zeer weinig zware hair, op eenen -witten grond,
die glad en eenigzins zilverglanzig is ; het vuil grys heeft veel bruin en zwart on-
der het wit : men heeft veel gefprooken van de witte maanen der paarden van dit

hair; de grys bruine hebben veel zwart en weinig wit, de grys roflè zyn gemen-
geld uit oruin rood, zwart, en wit; het wynkleurig grys is alom met rood bruin
gemengd; het gefpikkeld grys, het geen een witte grond is, met ros door-
zaaid, met kleine langwerpige vlakjes, vry gelyk op het hoofd en lighaam ge-
firooid; hot lyfter grys is een vuil grys, in hetFranfch P.urdille van iurdus^&exi
lyHer; de paarden van dit hair zyn rosagtig met veel zwart onder het wit; het
Ipreeuwcngrys is ook dus genoemd, omdat heteenigzirs naarde Ideur derfprecu-
wen gelykt; het is nog bruinder dan het vuil grys en behoudt denzelfden naam,
fchoon ’er veel zwart in is; de grys geteckende,of met koot getcekende

,
paarden

hebben op eenen gryzen of witten groed, zwarte vlakken, byna een hand breed,
cn onregelmatig gefchikt, even ofzy met eene houtskool gefchetH v/aren; wanneer
deze vlakken breed zyn

, geeft men am deze paarden den naam van getygerde : de
muijvaaie paarden hebben de uiterHe leden zwart,, en zyn met den 'miiüezelflreep
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geteekend: alle vaale paarden worden met de jaaren wit, om dat de roffaef zwar-
te hairen met den ouderdom verbleeken; maar het is zeer zeldzaam geheel witte

veulens te zien, en men kan zien of een oud paard graauw geweeft is, door het
overichpt van die kleur aan de knie en in (chenkels.

Het geen men pnreekin noemt is een vaal, gemengd met vlakken van eenc
blauwagtige leykleur, even als het wit en hhmw porceleiri.

IMcn noemt psrzikkegraauiv'm het h&nkh aubert, millefleur, oïfleur de pêcher
eene verwarde mengeling van roodbruin, wit en kaneeikleur, welke faraenge-
mengd naby den perzikkebloefem komen.
De bonte paarden hebben wit en andere kleuren, welke groote vlakken maa*

ken , als aangeplakt en onregelmatig geplaatfl: : men onderfcheidt verlcheiden foorten
van bonte paarden, door de verfcheidcii kleuren, die by het wit liggen; te wee-
ten zwartbonte, die zwart en wit zyn, de roodbonte, die wit en rood zyn;
en de bruinbonte, die wit en bruin zyn.

Van welke kleur de paarden ook zyn mogen, worden die geene
, die de voeten ,

maanen en ftaart zwart hebben, meell gezogt, en voor de Ichoonfte gehouden;
zulke, die de zyden en ponten min donker hebben dan het overige van het lighaaro,

en om zo te zeggen gewaflehen , zyn het rainll: geacht.

Men noemt éénkleurigc paarden (z£f/«0» witte hairen hebben , dus

zyn de witte , of niet wit gevlakte paarden
, niet eenkleurig.

Wanneer het voorhoofd eene witte vlak heeft, noemt men die kol; deze koi

is grooter of kleiner, maar indien zy van het voorhoofd tot laag op het hoofd
loopt, zegt men, dat het paard een fchoon aangezigt \itdi (belle face')

,

en dan is

het een ivitte band welke van het voorhoofd, langs de neusbeenderen ,tot aan de neus-

gaaten loopt; men zietniet gaarne, dat de witte vlak over de wenkbraauwen loopt,
en tot aan het einde van den neus verlengd worde; indien hier eene witte vlak is, die

de geheele bovenlip beflaat, zegtmeu, dat het paard met zyn witdrinkt: het zelve

pa.ird kan de kol, de neusbeenderen, en neus wit hebben: men kan dc kol op
verfcheiden wyzen raaaken, dat is het hair in wit veranderen ; hier toe brandtmen
het vel weg, enz, het hair dat daar na op de wond groeit, is wit; men heeft ook
verfcheiden handgreepen om de wenkbraauwen wit te maaken, en het hairgrys of
wit, of ros bruin, of zwart, maar dit duurt flegts, tot dat het hair uitvalt, wan-
neer het nieuwe hair met deszelfs natuurlykc kleur te voorlchyn komt.

Indien een paard aan het beneden deel van het been wit is, wordt dit balzane

gvooemd, en wanneer het van bovcii eene franje, ofonregelmatige punten als tan-

den van eene zaag heeft, noemt men het gekarteld balzdne; en indien het met

Zwart gevlakt is, heet het een hcrmelyu balzane of een hermclyn been; loopt

dit tot by de knie of icheen, dan zegt men, dat het paard ré hoog gefciioeid is;

en indien dit aan het agterbeen, en het vooibeen van dezelfde zyde is, noemt

men het paard travat ; maar zyn de balzanes aan het regeer voor- én linker agter-

been, of het linker voorbeen en regter agterbeen , danw'ordc het paard iraflravat

of genoemd, (rt’) en eindcdyk in.licn alle vier de vocLcn wit hebben
Zegt men, dat het paard buizan is aan alle de voeten.

Men kan alle de tinten en famenfmeltingcn der verwen van de paarden niet uit-

drukken, noch de grooilieid of figuur der vlakken en teeitens, welke men op deze

(n) Men is p.euondztakt geweeft deze woorden onvertaald te laten, wyl vy geene koaft-
Wocrdeii in onze taal voor dezelve hebben konnen vinden.)

,K 2
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fileren vindt, bepaalen, niet dat ’er in de paarden veele wezendlyke verfcheidenheid:.

van kleurenisj wantik geloof, dat men dezelve alle inet wit, zwart en oranje zoude

konnen nafchildeicn ; maar daar zyn veele veficneiacnheden in deze mengeling,

dat het niet mogelyk is, zo veele naamen te maaken, als ei zigtbaar onderldieid-

in de tinten is; men zal dan dikwHs zien, dat ’br paanlen ^yn
,
we ker kleuren

niet overeenkomen, met de omlchryvingen ; welke wy gegeeven hebben,

dan is het genoeg, dat zy ’cr na by koaicii, om dezelve uit te drukken ,
door

de benainiHffcn te bcpaalen, en in zekere, gevallen diar andere toe re gebruiken.

De plaatling, de gedaante en de uirgeftiektheid der vlakken veranderen nieeror

min zo wel als'de verwen inyder individu der tamme dieren,men heeft gedagt,dat deze

van buiten zictbaare verfchillen , on» van het inweiidi.ge der paarden konden doen oor-

deplen en men heeft de tinten der kleuren en haare fchiklangen voor wezend*-

Ivke teekenen gehouden, welke de goeie of kwaade hoedanigheid dezer dieren

aanduiden, niet alleen ten opzigte van het lighaams-gellel, maar ook ten op-

zivte der geaartheid en der zeden van yder paard. Indien man op deze kantee-

kenen konde vertrouwen, hadtmen, voor dat men gevolgen trok, onderzoek moe-

ten dóen op de wilde paarden ;
derzelver verwen zyn veel Itaodvalliger , en verande-

ren alleen door den ouderdom ,
de lugtftreek, en de jaargetyden ; ook heeft yder

foort haare byzondcre kleur, en yder Ibort heeft ook hocdaniglieden , die over-

eSomen met het rempemmene cn de geairtheid, die blykbaarder zyn, dan zy

in dieren van dezelfde foorte kunnen zyn, dus de eene foorte tegen de andere

ftellende in verw van hair, en in goede en kwaade hoedanigheid der individu s

in het aktemeen, heeft men het voordeel vto de uiterllen te vergclyken, terwyl

men de onderwerpen van eene foorte flegts befchouwenie , men ook maar de hoe-

danigheden van een onderwerp llegts ontdekt ,
en deze zyn min of meer blykbaar,.

maar altyd evenredig aan de foortelyke kenmerken
_

Indien men een regtmaatig onderzoek gedaan hadt, ten dezen opzigte, zoude-

het vooroordeel zo lang geenen ftand gehouden hebben; en alle de Kenners van

üaarden zouden heteens zyn met -de belle Waarneemers in deze foorte, welke op'

deze zogenaamde teekenen die men uit het- hair trekt, geen acht geven: de on-

dervinding heeft de dwaling vernietigd, eii men heeft tot eenen grondregel ge-

field dat ’er goede paarden van allerlei hair zyn : alles wat men ten voordcele van het'

midevooroordeelzeggenkan', is, dat men onderfielc
,
datdegraauwe en vooral da

vnilt^vze paarden, aan een liegt gezi,gt onderhevig zyn, en dat ’er minder Itragt en

moedis in die paarden, welke eene heldere verw hebben, vooral zo- de kleur nog

liffter is in het weeke van den buik, en aan de punt van den neus, dan op het

overise van het lighaam : men ondcrftelt integendeel dat zy fterk zyn indien ’er

vmir^ dat is leevendig bruinrood, op die pliatfcn is; maar de ondervinding heeft

o-eleerd dat deze kenteekenen zeer veel feilen i men moet derhalven op de kleuren geen

acht o-eeveii, dan voor zo verre zy op de fchoonheid en den prys der paarden in-

vloed^ hebben ; de zeldzaamheid van zekere kleuren, doet hen ook veel gelden,

want de goede fmaak heeft nooit kunnen beletten, dat da zeldzaamfie met boveiv

dc Ichoonfte getrokken worden.
^ i i n

Ik neloof dat zekere verwen, en voor al de reekenen of ylakicen , welke

men dp het aanzigt van de paarden ziet, ons misleiden en bedriegen door ee-

i^>n valfchen. fcftyn; want zy veraiideicn dc wezeiistrekkui van het dier, en



BESCHRYVÏNG VAN HET PAARD. rS3

vermommen het, om zo te fpreeken: by voorbeeld, men heeft altoos geloofd,
dat paarden , die den wittenband over den neus niet doorgaande maar gebroken
hadden, aan kiuiren en grillen onderhevig waren j is dat niet omdat deze brec-
king hun een buitengewoon aanzion gaf, ev'cn als de hdteekenen op het aangezigt
vaneen menlch denzèlven een buiten gewoon aanzien geeveii? Deirolop het' voor-
hoofd liecft niiflchien als een goed voorteelten doorgegaan

, alleen omdat zy vlak voor
het voorhoofd flond,. en ’er op den gehcelcn kop geen gimlliger plaats is, om de
wezenstrekken ten toon te fpreiden, eiidiehet gezigt niet mishaagt; ik zoude ook
gelooven dat de witvoeten zo veel opmerking na zig getrokken hebben,
omdat zy op eene plaats zynde, welke in geduurige "beweegi'.g is, meer in het
oog treilen, dan de andere vlakken, en dat men dezelve veeltyds voor kwaade
teekens gehouden heeft, dewylzy door hunne witheid de voeten', op welke zy ge-

plaatll zyn, meer zigtbaar maaken, waardoor men zig heel'r verbeeld, wanneer

men een paard in beweeging zag, dat de wit voeten nader by elkander kwamen ,

en dat het paard dus ligtelyk aan vallen onderhevig was ; van zulke die viec wit

voeten hebben, heeft men het nietgedagt, omdat ’cr dan dezelve fchyn van on-

gelykheid niet waargenomen wordt in hunnen voortgang ; maar het is onnoodig lan-

ger hier 6p ftil te (laan ,
en vootoordeclcn te beftryden , die de belle paarden ken

;

ners reeds opgegeeven hebben hun voorbeeld zal anderen beter te regt helpen

dan redeneeringen : wanneer de waarheid eens bekend is, heeft men llegts tytl

noodig om de dwaaling te vernietigen.

Ik keer thans weder tot dé aanmerkingen, w’clkeraen op hethair der paarden
gemaakt heeft, en voor al ten opzi^té der fchikking op verfchillende deelen. Al-

le de paarden der Zuidelyke en Oollerfclie Landen, dat is, die der warme ge-

weden, gelyk de Turkfche, Perfifche, Arabifche paarden, en die van Barbarijen,--

hebben het hair veel gladder dan andere 5 het blykt wel, dat de gemaatigdheiJ der
Inchillreek ’er oorzaak van is , maar het zonde moeijelyk zyn ’er reden van tegceverr.

De bles (épi\\s eene fchikking van liair byna als de bloemblaaden van een een-

voudige bloem
,

hier om heeft men de bles by eene kleine angelicr vergeleeken ^ het

is een punt, uit wdkede h.airen als uit een middelpunt loopen
,
en zig omleggen

zo dat zy eene hoUig’':eid maaken, die kegelagtig is, als een kleine tregcei';' zulke

blclfen heeft men op het voorhoofd, de borll^ en den buik by de dijen
j men ziet

paarden die het ook op andere plaatfen hebben : zomtyds vindt men ’er twes of

drie*vereenigd , of gefcheiden, op het voorhoofd, of de neep der dij van agter.

Da Ronieinfche degen is eene foort van groef , door het omgeflaagen Ir.nr ver-

oorzaakt, het is eene verlengde bles : welker gedaante , menby die foort van zwaar-

den ViTgeleeken heeft , die by de Romeinen in gebruik was 4 dit Romeinfehe zwaard’

lo''pt langs den hals by d'e maaneii ;
weinige paarden hebben het zelve; zy'zyn zeer

gezogt, zelfs by die lieflicbbers', die iict bezwaar!ykil omtrent het Intir der paar-

den te'voldoen zyn; zomtyds vin It men een Romeinkhen degen aan ydere zyjy

dér mannen, en het paard word ’er zo vedhooger om gefchöt.'

. Uit het enkel optdien der kun'l’.voorden ,
welken wy gemold hebben , zonde men

ku-men oordeeen, dat her paard ce-i van die dieren is, die o -s het mittign; zvn,
om fat de ineefle deelcn vin deszelfs lighaam, en de verfrliiliandc venveri byzor/-

dere naamen hebben ,
die aan het zelve alleen eigen zyn: zuik eene opletcendh-id

voor het paard konde gcene andere beweegredenen hebben dan ons eigen belang,-,

R ’
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maar de volmaaktheden, die wy in alle de deelen vereifchen om dit dier voor fchoon

te houden, zyn even zo zeer een bewys van bet vermaak, dat het otts verfchafc

,

als van het luit, dat wy van het zelve trekken. De os is ons al zo nuttig als het

wyl hy ons ter fpyzje dient; ondertufïchen is een Icnoone os maar een

dikke vette os; men heeft integendeel in de hillorie van het paard gezien, hoeveel

’er vereilêht wordt tot de fchoonheid van het dier, d.^t de Hr. db J3uffon volgens

de fchoone natuur gefchilderd heeft. jMcn heeft regels vallgefteU om de Icnoonheid

der parrden naar te beoordcelen, doch in het Ix'paalcn van alle de evenredigheden

van hun lighaam heelt men r.iet alleen de fchoonheid van hun geitel in aanmerking

genomen, maar men heeft ouk de verfdreiden gebrniken, waar toe wy dezelve

noodig hebben , in het oog gehouden; alle evenredigheid, doorwelkehunnelig-

haamen verzwakt of zwaarder worden, alle evenredigheid, die hen minder be-

kwaam tot hiinMcn dienlt of ongezond maakt ,
is geen mindere fei! dan de mismaakt-

heid Ik zal nu, volgens de waarneemingen der bede Scalmedters («), etnige

middelen opgeeven, en aanwyzen hoe men kan oordcelcn van gebreken, wel-

ke de paarden mismaaken; want de volmaaktheid en fchoonheid zyn m alle geflag-

ten zeer zeldzaam. .... ... . ,

Wanneer het paard het hoofd dik en uitgezet heeft, _in plaats van klem , is het

mismaakt , en is zwaar op de liand , is het hoofd wel in het vleclch , zo dat men

l]ct onder de vetee hoofden ichikken ksn
^
dun is liet psuid nnii kwuude oo^en on*

devhevig; indien het integendeel zo mager is, dat men ’er byna geen vleefch

op ziet. zullende oogen niet beter zyn; want dc uicerlten zjm altyd gevaarlyk,

maar indien de kop dik is, zonder vet te zyn, zoude dit niets aan de oogen döeii;

intulTchen zonde dat bet paard niet minder mismaaken, want dit dier zoude geen

edele houding of fraai aanzien konnen hebben met eenen dikken kop: het is ook

een <rebrek iifpaarden wanneer de kop te lang is , dit noemt men oudwyfskop.

liet paard het ft den kop niet goéd, wanneer het uiterfte van den neus niet loodregt

met het voorhoofd is; lleekt de neus uit, dan noemt men het den kop in den wind

d magen, den neus vooruit fteeken, de hand trekken. Indien de punt van dennens

naar a=Jter Haat, is het hoofd zwaar, en helt het naar de kin, omdat dit gebrek

zo '’root is, zegt men dat het paard een kap draagt; eindelyk indien het boven-

iieeThooger is,\lan de hals, zegt men dat het hoofd kwalyk gepla.u!l: is.

Men noemt grootooreti^ die de ooren te dik en hangende hebben, iu plaats van

kHn cn beweegelyk: warmeer ’er te groote afiland is tiilTchen de ooren, voor al
•

vvi onder, zyn zy kwalyk geplaatft; èn wanneer zy elkander van boven niet meer

mda-en dan van onder, heeft bet paard geen moedig oor; en dit is even zo wel

»e-i 'rebrek, als op ydcren flap het oor tclaaten vallen, even als de varkens.

"
Edict voorhoofd’ laag en ingedrukc, zo is het een gebrek, en dan zegt men,

dat het eenen ftompcn'ncus heeft; in plaats van dat het voorhoofd zoude voormt-

llecken gclvk de rammen.
. , , p, -i

Wanneer de oogen vooruit fleekcn, en om zo te zeggen uit het hoofd pm en ,

fchynthct paard dom cn luaeloos; zyn integendeel de oogen klem en ingezonken,

dan noemt mes dezelve varkensoogen ,
en het paard heeft een droevig aanzien,

cn dikvvyls een kwaad gezigr.

Ls v!r:tah:e parfait Marêchal &‘c. par Ie Sleur de Sollsysei, 4 tO- Pms I6?2- Le

ro’.ev-’au parfait Marécbal
,
^c. par M. de Gaksault 410 Paris 1746. Ecoh de Cavaterie

,
pir

'iU. i>£ LA GejsiUKiEiir, in lol. Paris_i7si.
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Men moet de oogen van eenpierd raetgroote nauH'kenrighcid befchouwen ,
om

te oordeelcn of het gezigtgocd is; men ui^.'Ctzig in bereik van liet licht piaatfen y

doen flaiten zonder dar het paard zier, wat men het voorhoiidt; men is ook ge-

woon na by hst eng te komen, om te zien, of het hoornvlies de voorwerpen a's

een ipiegcl wederkaaft; doch dit is eenc gebrekkige proef, want daar toe is het

genoeg, dat het hoornvlies glad zy, en dat kan in de flegtHe oogen plaats heb-

ben zelfs zonder doorfchynend te zyn ; men moet ’er dan door heen zien
,
om zig

van deszelfs doorzigiiglntid te verzekeren, en te zien of het glas dubbel of dof is,

ofvaneene kwaade kleur, in plaats van helder en doorzigtig genoeg te zyn om
den oogappel duidelylc te zien; wanneer het hoornvlies dof en gedekt is, ftrêkt dat

een teeken dat het paard aan zinkingen onderhevig is; indien deze ziekte het oog,

tot op eene zekere maat, bedorven heeft, is het .kleiner dan het ander, het gec.i

toont dat het uitdroogt, en dus geheel bedorven is; een oog kan goed zyn , fehoon

het kleiner fchyne dan het ander, wanneer het ooglid door eenig toéval vernanuwd

is, maar dan is het noch bruin, noch dof; daar zyn oyk weder verdwynende zidc-

ten , welke het gezigt voor een tyd dof manken ;
dus ïs by voorbeeld liet triianen

,

de uitbreeking der melktanden, en de baaktanden van het oppeikaakbecn : nvan-^

neer men in den grond van het oog een klein wit vlakje ziet , het geen men de

flaar of draak noemt; dit llrekt zig met ’er ?yd uit, en beOaat den geheelen oog?

appel, zodat het paard blind wordt zonder middel van gencezing: deze vlak kam

ook ros of zwart zyn ,
zy heeft zoratyds de gedaante van een kleinen worm ofbog-

tigllangetje, waar om de Franfchen het de draak of {^dragon) notmtn. Wan-

neer de oogappel groenagtig vvit fchynt, dan is het een glas oog ( wil cul de ver-

re); dit ongemak maakt depaardai nictaicyd blind, maar het is zeer te vreezon,

datzy bet met ’er tyd worden; ziet men in den oogappel racer wit dan groen, dan

zegt men dat het paard het oog groenagtig heeft.

Wanneer de twee beenderen der onderkaak te dik, tc rond, of te veel met

vleefch bdaaden zyn, zegt men dat de kinnebakken vierkant zyn;. het is eene mis-

maaktheid; maar in dien deze twee beenderen te naby elkander zyn, en da go®t

het zy

goot verdunde; ontdekt men ’er eene zwelling, zo is

Wanneer de mond van het paard te groot , of te klein is

een teeken van ziele, e.

clan is het rnoeijelyk voor
'

a aan de kiezen , en
de plaatfin-y van het gebit; in liet eerde geval komt bet tc na aan de kiezen, en

dan zegt men, dat. het paard het gebit niüikt, {heil la hrids); in het uveede,.

aamnirkcn, dat de oude paarden in het algemeen, het verhemelte en tandvleefcii

ZO vlee&hignict hebben, als jonge; ddaagen moeten verheven zyn
, en een gooc
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raaaken , die groot genoeg is om de tong te bevatten ,

zonder dat zy daar buiten

kume, en zo weinig vleefch hebben, dat zy gevoelig zyn voor het gebit ; alszyte
veel gekield zyn, dan is het een gebrek, omdat het paard dan te gevoelig is, en 'het

heeft integendeel, te weinig gevoel indien de laagen laag, rond cn vleefchagtig

zyn ; de tong moet evenredig zyn aan de groeven ,
in dewelke zy geplaatft is

;

komt zy 'erbuiten, daniszy te dik, zodat zy boven de kaakbeenderen ryit, zo

is het een gebrek, dat de drukking van het gebit verhindert.

De kin doet ook veel tot de deugd van den mondj zyn de twee beenderen,

welke dezelve maaken, te ver van elkander, dan is de kin te plat en niet gevoelig

genoeg, omdat dc kinketting dun alleen op de zyden drukt; wanneer de tweebeen-

deren te dlgt by elkander zyn en te veel uitfl.eeken , is de kin te verheven, zy

is dan te veel ingezet en te gevoelig, omdat de kinketting, dan maar op het midr

den ftetint; indisn eindelyk^de kin .te hairig is, of te vlecichig, indien ’er hardig-

heden of eelten zyn, dat zyn gebrecken, dié toonen dat bet paard niet gevoelig

genoeg is, of dar het kvvalyk bezorgd, ofkwalyk behandeld, is.

Alen ondcrfchcidc drie liaorten van mismaaktheden aan den hals, teweetenden

omgekeerden hals, den kemel hals, en den hangenden ; den eerften noemt men ook een

herren hals., omdat hy naar den hals der Iierten zweemt, hy is van vooren bultig

van het hoofd tot ,de boxfl: ; de kemel hals is loodregt ,
langs de geheele keel (ge-

lyk men reeds in de hiftorie van het paard gezien heeft ,) en van agter boven de

fchoft is ’cr eene indnikking, welke men den bylflag noemt; de hangende halzen

eindelyk zyn die , welken naar de cene of aiidere zyde fchynen over te hellen, om
dat zy by de maanen te veel vleefch hebben , dat naar eene zyde helt.

De dikke en lange maanen , welke den hals bezwaaren , do^ dezelve dikwyls

overhellen, dit is mismaakt en lelyk.

Wanneer de fchoft rondente vleefchigis, zyn.de fchoudersniet vry, de zadel kan

er op vallen ,
en ’er wonden maaken , die moeijelyk te geneezen zyn : intuslchen moet

dc fchoft niet te verheeven zyn in lallpaarden , en in zulke die bagagie pakken dragen.

Dc paarden, die de punt der fchouders groot en rond hebben , en de fchou-

ders in het algemeen te groot, en die, gelyk men in het algemeen zegt, zwaar

van fchouders zyn , zyn zwaar en ftruikelen ligt, zy kiinnen niet dienen, dan

om te trekken, icn zy dat zy de fchouders los hebben : jraarden die de gelcedin-

<Tcn aan wederzyden van de borft dik en vooruitdeeJeende hebben , konnen niet

dienen dan voor rytuigen; de zwaarte van lumne Ichonders maakt dat zy fter-

ker konnen trekken'; men zegt van deze paarden, dat zy breed van voordel zyn,

dat is, dat zy de bord breed hebben; wanr eer dezelve de fchouders naaaw

en gedooten hebben, zodat de voorpooten zo na by elkander komen, dat het

weinig verfcliilt ,
of zy elkander raaken

, dan is het paard zwak op de voorpoo-

ten, en de pooten verwarren zig ligt in her loopen, en dan vair het paard; men

noemt geklampte fchouders die llyf fchynen, en als gebonden en zonder bewee-

ging; dit gebrek maakt den gang der paarden zwaar-, maakt dat zy ligt ilniikelen,

tc bederft hun ièhielyk de beenen; de meeüe rydpaarden , welker fchouders te ma-

ger zyn, hebben ook geklatr'pie fchouders; zomraige paarden eindelyk heffen de

pooten w'él, fchoon de fchouders geklampt zyn , omdat de bevvecging alleen door

den arm veroorzaakt wordt.
Eea
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Een breede en open borft maakt de groove paarden zwaar;, maar dit zoude in

de fyne paarden geen gebrek zyn, die dezelve )ii’t algemeen te eng hebben.

Hoe korter een paard van rug is, hoe beter het galoppeert op de heupen, maar

dan flapt het zo wél niet, wyl het middelpunt van beweeging te na by den zadel

is, en de beryder ’er ongemak van heeft ;
indien de mg lang is, gaat het paard ge-

makkelyker, omdat het meerder vryheid heeft om de beenen uit te ftrekken, maar

dan galoppeert het moeilyk; wanneer de rug laag en ingedrukt is, zegt men dat

het paard eenen zadelrug heeft ; dit geeft aan het zelve ligtheid en een fchoon

voorftcl, dehalsflaat regt en het hoofd verheeven, maar herwordt fchielyk raat

en kan geene zwaare laften draagen.

Platte paarden noemt men zulken , welker ribben niet rond genoeg’ maar

naauw en hangende zyn, dit gebrek belet, dat zy dik worden, de buik zakt en

valt in, zy zyn lomp en hebben geen langen adem, en hun agterftel is nooit traei,

maar zv konnen goede lendenen hebben.
, , . , • .

wSneer de buik zig na het agterftel intrekt, gclyk m de windhonden, zegt

men dat het paard geen lyf heeft, of fmal van darm is; zulke paarden eeten raeefl

al weini<r en zyn egter zeer moedig: indien de buiklaager dan de ribben valt, en

te dik is"* zegt men dat het paard een zak of koeijenbuik heeft; mdien met dit al-

lesVt paard jong is ,
veel eet, dikwyls kugt, is het te vreezen, dat het dampig

^^'wanneer' de bnikzyden niet genoeg gevuld zyn

,

noemt men dezelve opgekop-

pclde zyden ,
zyn zy hol , dan is het eene andere mismaaktlieid , en indien de

laatfle der korte ribben te ver van het heupbeen af, of te kort

,

is, heeft het paard

geen lyf genoeg of verheit het zelve ligtelyk; om dit te onderlcheiden zegt men,

dat het paard de rib te kort heeft.
. . . ,

In het algemeen zyn de paarden ontheupt, wanneer zy pyn in eenig deel van

het accerltel hebben : wanneer de zyden meer dan naar gewoonte flaan , zonder dat

het paard (lerk vermoeid is , dan is de zyde onfteld ;
maar gelchiedt het alleen

omdat het paard moeilyk adem haalr, wanneer het in beweeiging is, zegt men dat

het blaafl, of dat het bezwaarlyk adem haalt, indien het minder merkelyk is, en

men onderlcheidt dit ligtelyk van zulke, welker zyde qngefleld is, omdat de klop-

pin'ten van het adem haaien ophouden ,
als her paard in ruft is.

Wanneer het kruis niet rónd genoeg is van de lendenen tot aan den ftaart, en kort

fchvnt, omdat het te fchielyk afloopt, wordt dit voor eene onvolmaaktheid ge-

houden, men noemt die paarden hangbmen , of pruimgatten;

lenzyndie, welke van ’agcereu niet verheven of uitgeftrekt genoeg ^yn,

geeft men den naam van muilezel fluiten aan die,
marden

billen plat maakt : deze gebreken hebben geen invloed op de deugd der paarden.

Wanneer de heupbeenderen re hoog zyn in een paard dat met mage 1. , zegt

m»n da'- het hooge heupen heeft, maar is het zeer ver, dm zegt men dat het

mard gehoornd is; gcmeenlylt wordt het zo door de platte ribben en den han-

denden buik ; dit gebrek geeft altoos eenen fchyn van magerheid: is de eene heup

fiaeer dan de andere, zegt men ook dat het paard ontheupt is: men kan over

de gedaante der heupen oordeelen door de plaatfing de knieboog; flaat deze te

veel naar agter, dan zyn de heupen te lang, en het paard is nooit fleik; en han-

gen de heupen loodregt over den kogel der agter voeten, dan zyn zy te kort, en

IF. Ded. S
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het paarJ buigt den poot mocilyk. Eenc te hoog gcplaatfta flaart maakt het ag-
terlybp'-iiicig, een de iaag gepUatde flaait toont f:wakke leadenan ; men kan van
de icerkce van een paard oordceien, wmneer het den Haart aantrekt, als men
dien wilopügren^ die, weinig hair hebben, noemt niep rotten- Riarten, dat is een
gebrek even ais de korc-ftaarien , en die welke 1 lodregt nedcrvalien , in plaats van
eeue verhevenheid te maaken, als zy van het lighaara komen, het geen men ftok-
ftaarten Hoeait.

Paarden , welke het fchouderbeen tc veel tullcheu de ribben gedrukt hebben

,

zetten het been en den voet zylinglch uit, en wanneer die te ver van de ribben
ftaan , zetten zy dezelve te veel inwaards ; bet een en ander geeft zwakheid te kennen.
De lange armen zyn de (lerkde , de korte zyn dc gemHdcelykfte voor de beweemriT*

en de buiging van het been; een kleine arm is mismaakt, en men kan ’er uit opraaakerf^

dat het been niet üerk is. Dikke en gezwollen kniën doen vermoeden, dat het

been afgewerkt is; maar wanneer zy in het midden kaal zyn, cn wanneer men ver-

zekerd is, dat het hair, alleen door hetdikwyls op de kniën vallen van het paard,
afgefleetcn_ is, dan is dit zeker; de dikke knie duidt een zwaar paard aan; wan-
neer de knie natuurlyk wat naar vooron gebogen is, zodat de pyp niet loodregc
flaat, noemen de Franfchcn het brasfmun ; dit gebrek doet niets ten nadeele
van het paard; maar is het zo niet uit de natuur, en alleenlyk het gevolg van ver-

moeidheid en arbeid, of van banden dfe het eenigen tyd gekreegen heeft, zegt
men dat de poot geboogen is ; afgefloofde beenen, worden niet ten eerden geboo-
gen, zy beginnen zulks te worden, door datzyceril: regtzyn van voren van de knie
af tot aan de Icroon

, gelyk in de geiten ; dit gebrek noemt men regt op de pooten
te zyn, en dan valt het paard iigcelyk: iudien men het verder afwerkt, kunnen
de beenen zig niet meer uitrtrekken, en blyven krom; zy beeven, wanneer het
paard, nagegaan te hebben, dil ilaat;'en in dien aigefloofden ftaat zoude
men denken, dat het tot verder werk onbekwaam was, het is egter nog goed,
voor al zo het breede lendenen heeft. Wanneer zy een weinig na agter geboogeit
zyn, ter plaatfe der knie, noemt men. dezelve kalfspootcn

, dit gebrek is het tegen
overgeftelde van de geboogen pooten, vvdka na voren k"om da:in.

Is dc febeen tc dun, zo geeft het een tceken van zwakheid te kennen in de bee-
nen van paarden van koude en vogdge landen ; men moet nazien of ’cr geen zwel-
lingen of knobbels op de pyp zyn, oaidat dit ziekten der beenderen “te kennen
geeft, die meer of min gevaarlyk zyn.

Wanneer de zenuw dun is, kunnen de paarden niet lang tegen zwaar werk, zy
ftruikeien, dé beenen worden rond, dat is de zenuw fchym niet los van dezelve;
dit is een teeken van ziekte ; ook is het noodig de hatui over de zenmv te laaten
loopen om te onderzoeken of zy in dcn natuuriyken Ihat zonder zwelling of in-

knyping is; wanneer zy weinig van het been af ftaat, noemt men he; oilèn- of
kalfspoot, in dit geval is de zenuw dim, en het been is niet lang gezonl: indiea
de zenuw te klein. rv^rdt by dc knie, tmemt men dit wykende zenuw, het is een
teeken van zwakheid in deze geleeding, maar dezelve is zeldzaam
De kleine koocen zy\\ te buigzaam, en daar door onderworpen aan zwellingen,

welke men zagte knobbels noemt; de paur.!en intuftchen, welkede voeging varTdea
kogel een weinig buigzaam hebben,, die habbea eene cenpaariger cn gdyker veer-
krrgt in de poottn, en zyn dus beter voor de manége, en de ftaatic,, maar oube-

.
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kwaam om te trekken-, agter uit te wyken ,
cn op afgaande fchuiiuen iets tegen te

houden. Wanneer de kogel gekroond is, dat is wanneer zy rondom meer uulleeKC

dan de hoef, zonder dat ’er eenige kwetflug ot een ander toeval plaats nebbe, is

het een blvk, dat het been verdeeten is, en men noemt het kogelbeen.

De koot, die te klein of te lang is, en zigzo liegt houdt, dat de vitlok by na

den 'rrond raakt , heeft nooit veel kragt i wanneer dit doel , fchoon te lang , zig

wél ffeplaatft houdt , isheteenteeken, dat ’er kragt is, voor al in de zenuw, die de

kogeï belot te veel te buigen, dan is het paard egter wel goed voor de parade, maar

kan tegen geen vermoeijenis ; in het een en ander geval ,
zegt men dat de paarden lang

geleed zyn, omdat de bovenvoet ook don naam van geleeding draagt, gelyk vvy

reeds hebben aangemerkt ; die dezelve integendeel te kort hebben, noemt tneu kort

geleed: indien de knie, de fchenkel en hoefrand van het paard in eene loodlyn lig-

gen , zegt men dat zy regt op hunne pooten zyn cn de paardekoopers noemen ze

in het Fratifche chtvaux huchés-^ zy ioopen gevaar van hriulcelen, vallen, en

overkooc te worden , voor al in dien men de hiel te hoog laat ; zy zyn ook ongc-

makkelyker voor den beryder, dan de langgeiccdde : daar zyn paarden, die de

eene zyde van den bovenvoet verlicvener hebben dan de andere, du is een ge-

ring gebrek, dat door het beflaan kan geholpen worden, gelyk ook dat, hetgeen

het paard regt op zyn pooten maakt : het hair van de koot moet met ruig zyn

,

voor al niet by de kroon , want men zoude reden hebben om te deuken ,
dat eene

Êhubagtige fchurft de oorzaak daar van was.

Wanneer de kroon meer verheven is dan de voet, is het een bewys ,
dat de voet

verdroogd of gezTvoJlen is, dit deel is zeer onderhevig aan trappen, welke een

paard van een ander ontvangt dat hei volgt, of die het zig zelven geeft, door de

agterfte voeten tegen de voorlle te flaan, of door zig te kwetzen met de yslpoo-

ren welke men aan de hoefyzers flaat.

Wanneer de voet te klein is, in evenredigheid van het lighaam, is hy zwak en

veel alpynelyk en heeft enge hielen; wanneer debiel matig groot is, en de voet

niet zeer dik, vermoeit het paard zig op ceneu harden weg, het gaat kreupel : een

voet, die te dik is, en de hoorn der hoef en de zoo! niet dik genoeg, wordt een

vette voet genoemd, en deze is ook een zwakke voet; paarden welker voeten te

groot zyn , zyn lomp en zwaar.

De witte lioef is broffer dan die van een andere kleur ,
dit is een zeer ongemak-

kclyk gebrek; men kent het zeer geinakkelyk, en men behoeft maarte zien, ofde

hoef door de nagels gclcheurd is ; de geringde voeten zyii die, welker hoef

rondom door dwarlTe gootjes gegroefd is, deze onregeUnatigheid in den ^roei der

hoef wordt veroorzaakt door do warmte en droogheid van den voet, du gv.biek

maakt het paard veeltyds kreupel: inditn ’er ceiiig gedeelte van den hoorn ge-

fchaafd of gefchilferd 'is , komt ’er een nieuw bekleedzel; dit noemt men een

nieuw ftuk, of een zakking, want de nieuwe hoorn tloot de oude na beneden ; het

‘

is eene mismaaktheid, in zo ver de nieuwe oneiTener, dikker en weoker is dan de

W’anneer de ftultlccn te naauw by elkander zyn en de hoef te fnal is aan de

hiel fpleet , en de hielen puntig uitioopen ,
en tegen elkander geplakt zyn

,
zegt men

dat de voet ingekapt >s; de hielen cn zyden der hoeven ,, dus gevound, drukken

den kleinen voeti dat is te zeggen een van de beenderen weike in het bianemte
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van den voet begreepen zyn , van welke wy in het vervolg fpreeken zullen en
doen het paard hinken, of beletten het ten oiinfte geniakkelyk te gaan. Jndiende
hielen naar agter verlengd zyn , is de voet te lang en aan knelling onderhevio-" dat
baart ook klooven in de zyde der hoeven , die zig zouityds van de kroon tot be-
neden de hoef uitftrekken- deze zwakke hielen luifteren na de hand, de hage hie-
len zyn niet dik genoeg; deze twee ongenvikken kunnen het paard doen hinken
wyl de hielen geea tegenlland genoeg bieden : wanneer de hoef van onderen te
breed is, en dezyden naar buiten liaan, zegt men dat de voet plat is, in dit ge-
val raakt de hielfpleet den grond

, het geen het pa;trd dikwyls doet hinken.
Het paard is aan het zelfde ongemak en om dezelfde reden, onderhevig '

wan-
neer de hoorn van agteren te breed is , het geen men een vette hiel noemt , en dit
ziet men gemeenlyk, wanneer de hielen laag zyn; de magere, geflooten en
drooge, hielfpleet, doet denken, dat de hoef te eng is.

’

Wanneer de zool te dun is, is zy ligtelyk ingedrukt wanneer zy te hoog is,

en over den rand heen gezien wordt , d.it is , wanneer het onderlle van den voet
niet hol is, zegt men dat het paard den voet vol heeft; en dewyl het op de zoo-
ien gaat, moet het zig kwetzen en hinken; die foort van paarden is niet goed dan
voor den ploeg.

Al het geen van de deden van den voorvoet gezegd is, zal ook voor dezelfde
deden van den agtervoet dienen : wy moeten nu maar alleen van de dij en de wa-
den fpreeken.

Magere dijen, welke het dik van de dije niet duidelyk ,toonen , beteekenen
zwakheid in hetagterftd; wanneer de dijen niet genoeg naar binnen geopend zyn
dat is, als zy al te na by elkander zyn, zegt men dat het paard kwalyk gebout is’
dit is een teeken van zwakheid, ’

De kleine waden zyn zwak
; men noemt vette waden zulke, die te veel in het

vleefch zyn, dit maakt hen aan veele ziekten onderhevig, welke de ono-emakkea
der beenen veroorzaaken ; wanneer de waden te digc by elkander zyn,^zegt men-
dat het paard van agter geflooten is; en dan is het zwak van agterilel, het kan
ondcrtullchengoed in dc lendenen zyn : indieii de kogel in plaats van lóodreo-c on-
der de wade te Haan, gelyk het natiuirlyk is, te veel naar voren Ihat ditt is
indien het beneden deel der agterile beenen te veel naar voren (laat , dan zeo-t
men ook dat het paard van agteren geflooten is ; wanneer de w.tden te veel mar
buiten gedraaid zyn, beletten zy het paard op de heupen te fteunen, dat is de
billen laager dan de fchouders te hebben; de waden, welke onder het gaan uitwy-
ken ,

en die men daarom zagte fcheiikels noemt, maaken het paard altoos zwak
van agterftel ;

wanneer de kogel uitlfeokt, zodat her paard alleen op het voorUe'
der hoeven (leunt, zegt men dat het kruipt; dit g.'brek vermeerdert met de
jaaren, en is niet onverfchillig, dan wanneer het paakl zo ge vvorp-e 11 is, als dan
is het om zo te zeggen natuur’yk.

IMen moe: dc pooten tegen elkander vergelyken, wanneer het paard ftil daar,
o’ii te zien, of zy geen gebrekkige piaaflng hebben, want de voorpooten kunnen
van boven te veel geflooten' zyn, hetgeen het gaan mocijelyk maakt, en de boe-
nen, elkander re dikwyls rakemle, doen het paard vallen ; zyn de agterpooten te
ycel naar voren onder den buik, dan toont zulks dat het paard zeer vermoeid is
het zoekt het gewigr, dat op de voorpooten draagr, te verminderen, doord- a'--
jetlle pooten 20 veel mogclyk onder her lighaam te brengen; wanneer intef>'<md-ecl
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de agterfte pooten te veel naar agter Haan, zodat het begin van den Haart ni;t

loodregt boven de waden Haat, maar meer naar voren, is dit wel met aangenaiun

voor het oog, maat egter niet zeer moeijelyk voor de paarden, zy koiincn dan

flegts te lange heupen hebben; dit belet niet, dar zy wél ftippen, maar het agter

geitel wordt eer onbekwamer dan ineen w’elgemaakt paard, zulke, welker lenen-

kelen niet naar agter liaan, gelyk het naruurlyk zyn moeH, en wdker hetipsn,

fchenlcels, en beenen, ineen en dezelfde vlakte liggen, (tappen moeijdyk; ïla;t

de koot opwaards naar vooren , even of zy ontwrigt was
, dan is het ook eeiie

kvvaade gclleldhcid
; paarden, die op den voorrand der hoef ilun, in plaats van

op den gehcelen voet, zyn kwalyk geplaatft, en indien zy de ugterbeenen naar

buiten draaijen, konnen zy mat de heupen geen kragt doen in het afgaan eea-er

ftcilce, en deinzen met moeite: paarden die, (lil gehoaden wordende, beurtelings

de pooten bcvvecgen, in plaats van llil te (laan, liggen onder verdenking va 1 ai-

gewerkt te zyn
;
gelyk ook die, welke een der ageer pooten op den rand der hoef

ilellen , of een der voorvoeten vooruit zetten , en dus Haan blyven , her geen de

Franfchen” noemen den weg van St. Jacob toonen; deze rcekeiien egter konnen

twylFelagtig zyn, omdat zy gemeen zyn aan zelcere paarden, die onniHig en vol

vuurs zyn; andere zyn ’cr, aan welke deze beweegingen, en l< wande houd ngen

natuurlyk zyn ;
en ook kan eenc kerte vermoeidheid er de oorzaak van zyn, en

zelfs kan die eenen poot doen ophouden in de lugt; want net gebeurt di.twyls ge-

noeg , dat deze dieren op drie beenen itaan ,
maar indien zy den agtervoet op den

rand der hoef laaten fteunen, terwyl zy den eenen voet ophouden, is het zeker,

dat zy pyn in de beenen hebben.

Zie daar de voornaamfte reekenen, door welken men de mismaaktheden en gebre-

ken der paarden kan kennen, ik zoude ’er veel meer hebben konnen noemen, nmr
de vrees van deze Verhandeling te lang te maakeii heeft my te rug gehouden : ik

zoude ray zelfs deze uitweiding niet toegelaaten hebben, indien het geen dier betrof,

aan welks kennis ons veel gelegen is; om jat mén zeer zelden paarden vindt,

welke geen kvvaade hoedanigheden hebben ,
en het zeer bezwaarlyk is ,

zig niet

te laaten misleiden omtrent de gehreeken van anderen. De keus dezer dieren ver-

eifchtvcel opmerkzaamheid, ook heeft men dezelve zeer nauwkeurig on lerzog',

want ik geloof niet, dat ’er eenig ander dier zy , op het welke men zo veele waar-

neemingen gedaan heeft als op het paard: alles wat ik van de uitwendige deelen

van deszelfs lighaam gezegd heb, dient alleen om door het uitwendige teleeren ,

wat men van het inwendige verwagten moet, wanneer het pa ird^ in

is;

- - . .

her dan zyne goede of kwaade hoedanigheden in het werk uelt.
.

De 'Ir. uE'But'FON heeft, in de Natunriyke Hillorie van het paird, dit icnoone

dier belchreven in den (laat van ruil en beweeging , en deszeKs verfchillende fourten

van' paardent welken wy tot verfcheiden oogmerken gebrui.ken
, te onderzoelreir;

'en het paard als een byzouder dier te tefchryven, zo inwendig aisj uitwendig, om
S 3
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het met andere dieren te vergelyken, en zynefocrt, ten opziffte van alle andere
ioorten , te ondcricheiden.

'

'

De mengeling van verfcbeideri geflagten van paarden brengt in onze ftoeterijen
venlens voort , die rdle

, om zo te fpreekcn , verfchillcnde zyn, in grootte en evenreOig-
n^-1 vandceien, hoedanigheden van temperament en drift, enz. Het is in deze
p-ooto vericheidcnheid dat men tot yJer gebruik paarden kiezen moet, die \t de
be.v/aam.te toe ichynen: dus gebruikt men voor liet aanzien, voorden oorlog,om te trekken, te draagen, enz, vexLhilIei’de'paarden.

Jjc paarden, welken men tot het reizen Ichikt om op teryden, en wélken men
lieeren paarden noenit, moeien in de kragt liunner jaaren zyn en vaneen bekw^ame
houding om vermoeijenis te kunnen uidlaan , zy moeten vail op dc pooten zyn , de
voet moet welgemaakt zyn , de hoef goed, de m.ond zagt, cn de beweegingen gemak-

men zoektzidke, die nier veel drii ts hebben
, niaarüil en egterniec*iu? zyn

; mits
dat zy lang konnen (lappen

,
want men vereilcht geen anderen gang onder het rei-

zen : men neemt geen ïchroomagtige paarden en die zo lekker op'hiin eeten zyn,
dat men niet verzekerd is , over al de koll: voorhnn te vinden ; dit zyn noodzakely-
kc vereikhten in een hceren-paard, maar men dicht zo veel niet voor een hand-
paard ; het is genoeg, dat het wel in het vlecfch zy cn llerk genoeg om dc las-
ten te draagen, de mond van daze foortvan paarden moet zó hard zyn als de hand,
'die hen heihiim, lomp kan zynj zommige lieden, gebruiken ook óp reis, klep-
pers, die. een cel gaan.

Myn neemt gemeenelyk henailen voor poilpaarden, om zo veel te beter htm
moeijelyk werk te konnen doorftuan; zy moeten wel in het vleefchen kort ineen-
gedrongen zyn, een goedert voet cn been hebben, gemakkelyk galoppeercn zon-
der hunne lendenen te doen gevoelen , zy moeten noch koppig noch grillig zyn

;

voorts laat men zig tiiot aan de eigenfehappen van hunnen mond
, noch Ln de

fchoonheid van hunne gedaante
,
geletgen zyn.

iVlcn kieft voor het ryfchool , dat is te zeggen
, men leert ten oorloge niet dan

fchoone, ligte, moedige, leevendige, en het oog bekoofende paarden ; zy kon-
nen den mond niet te goed, noch de beweegingen niet te zagt hebben, hunne ftap

, en galop moeten leevendig zyn en kort, de waden cn lendenen goed.
De oorlogspaarden der officieren, moeten fyn, gevoelig, los, vaardig, moe-

dig en ligt zyn; zulke die te Ichrooraagtig, ofte teer zyn, of te veel vimrs heb-

ben, zvu tot den oorlog niet dienllig ; maar voor dc ruiterspaarden is het genoeo-,

dat zy'wel in het vleelch, fteik, en goede draavers, zyn, en een Herken bek
en pooten hebben.

In llatie paarden zoekt men flegts fracije uiterlykheden , hunne voornaamflehoe-
danighedeDZ>nlchoonhair, gedaante, en maanen^ maar het is niet min noodzaa-
kJvk, dat zy leevendig en wat trotfeh zyn; dat zy den mond goed en fchuimen-
dc hebbende ,

hun gebit geduurig kaanwen : die , welke dc Franlchen piafeurs, de
Itollanders pronkers, noemen , maaken eene goede vertooning in dezetoerufting, in

welke het genoe.g is een fcbyn fchoon tc hebben.
Wil men een rydpaard hebben, ora met. vermaak te ryden, men neeme ’er een

van middelmatige grootte, eer klein dan groot, omdat de beweegingen van een
dubbelden klepper minder vermoeijende zyn, dan van een groot paard: het moet
zeer mak zyn, en wd Happen, raen^eiicht ’er niet veel moeds in, het is genoeg,
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dat het eenen vaften voet en goeden mond hebbe; dezagtlT;ecngo.Tiakke!yh[lc zyn
die , welken men vrouwen paarden noemt.

_

De rj'dpaarden, welke men tot de lange jagt icbikr
, moeten fnol cn ligi zyn , en

eenen langen adem hebben, de mond moet goed zyn, maar was liy te gevoeiiy

,

zoude het een ongemak zyn, teroorzaakevan de kaakbeenderen
,
die aan" het gebit

raaken : zy moeten ook koel zyn; want lieten zy zig door het gci.Tis der hoadcu
en der waldhoorns vervoeren, zouden zy te woell: worden; men geeft aan de ja-

germeefters dikker en gemeener paarden, maar die vaardig eii moedig zyn.
Om met ftaande honden te jaagen, gewent men de paarden om t£-n [hap'inrn

fchoot te booten zonder te febrikken, men noemt dezdve Icbie'paarden : me i

neemt dezelve van grootte als een klepper, dat is middelmatig, om gemakkely':

te beklimmen: zy moeten {lil zyn en geen wil altoos hebben, het is genoeg, dat

zy wél (lappen.

De koetspaarden moeten , ot'cr ’c algemeen , eenen goeden draf hebben, laage

heupen, de lendenen regt, den kop hoog, den mond goed, de pooten llerk geze^

nuwd, en de voeten wélgeraaakc.

Voor de poltchaifen moet het diflelpaard van bekwaame grootte, wel in het

vleefch en wat lang zyn , fchielyk en gcrnakkèlyk draaven
;
het is niet noodig, dat

het paard van den polliUon zo wel ia bet vleefch zy, maar het moet eea korten

en geraakkelyken draf hebben,
Men neemt gemcenlyk voor karren, ploegen, enz, bengflen dia van een ge-

meen en dik ras zyn, welken men jnkkers of werkpaarden noemt; tlewyl zy met
eene halskraag of gareel trekken , moeten zy wel in het vleelèli zyn

,
een breedc

borft en gevulde Ichoiidcrs hebben.

Laflpaarden, die pakken draagen, moeten wel in het vleefch zyn, breedezydc’i
en goede lendenen hebben; maar de paarden, die rot boodlchapperi gebruikt wor*-

den, moeten dnn en lugtig zyn, wylzy dikwyls moeten draaven (li).

Zie daar de voornaamfle gebruiken der paarden, en de voornaamde cigenlchap*

pen, die ’er hen toe bekwaam maaken : die van gemeen en grof ras zyn niet minder

iioodzakelyk, dan de fynde en fchoonde, die zo wel niet zouden vuldoen aan ee-

ni.m zwaaren arbeid, om het land te bouwen, enrytuigen te trekken; ai hadden
wydm gceneuls znlke paarden, zoudenzy onze oplettendheid niet waardig zyn eu
O'izo zorg niet minder verdienen

,
wegens de dienden die zy ons in de noojzaake-

lyktle zaaken bewyzen ; en indien wy hen in zeker opzigte minder achten , is het

alleen uit vergclyking met paarden in verlchillende lugtdreckcn geteeld en metlnls-

terryker eigenfehappen voorzien, maar die dikwyls dryden met zulka, die nut-

tiger voor den menich zyn : een Namurbefchouwer verheft zig boven die byzon-

dere inzigten. cn belèhonwt aile de jaaarden te (iimcn als byzondi^re wezens tor

eene foorce bel oo:cnde : alle de geflngten der verlchillende lugtHrcekeu kunnen

llefts als V r cbcidenheden aangemerkt worden , om darde verfchiilan, welken rnen

'er ziet, niet (land valtig zyn in eenig land , en dat de verhui.lng cn vermen <;*ig

van die rafljn dezelve veranderen , cn byna tot in het oneindige verwi.Tclcn

tn de agtereenvolgends gelhg:en ; matr de cigemiyke deden der fo'n'te kon*,

ner, door gcene van die vcrwillélingen van nauia: veranderen; alle paarden gely-'

ken op elkander in alledc deden, welke dezelve ten opzigte der fjorte uitm
: !kci!;

Ên derhalvea van wat ras zy zyn kunnen, zrn zy alle even goed tot onderwerpen

parfait Marichal j
pcir II.' cdlt. pi'g. enz.
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der waarneemingen op de paarden ;
ook heb ik jiiifi: geene groote keuze gemaakt

in die, welken ik waargenomen heb, ik nam dezclven byna zo alsjk hen vinden

konde; voor al om de inwendige deden na te gaan.

Ue voorzorgen, welke men in de lloeterijen gebruikt, om welgemaakte paarden

te verkrygen, maaken hen ten dien opzigte zeer verfchillende van die, welke

paarden en merries van een gemeen an grover foort voortbrengen , welke zonder

keuze
,
of bygeval voortkomen : indien men dus de paarden alleen volgens hunne

byzondere ralTenbelchouwde, zoude men verlcliü in de maaten vinden ,
welke men

op dezelve neemen zoude, om de evenredigheden der niterlyke deelen van hunlig-

haam te vinden ; maar om de ongelykheid der maaten aanmerkclyk en llandvas-

tijr te hebben , zoude men paarden moeten vergelyken , die uit de minil:» evenre-

dige rallen gekoozen waren ,
ten opzigte van hoogte en dikte : indien men inte-

gendeel alle de rallen met elkander vergeleek, zoude men flegts weinige irappen van

verlcheidenheden, en zeer ligte ineenfmeltingen van het eene ras in het ander, vin-

den: men zoude zelfs llerkèr verlchil vinden tuirchenhet een en ander paard van

het zeü’de las, zodat de middelen, welken men [zoude opgeeven, om hunnen oor-

fprong te ontdekken, hen dikwerf minder zouden doen kennen, en men aan een

ras van paarden kenteekenen van een ander zonde toefchryven : zulke regels zou-

den dus nietkonnen dienen, dan om van de uiteilkn te oordcclen, en die zym

altyd kennelyk genoeg, zonder dat men in dezelve breed behoeft uit te weiden.

Maar de meelle verlclhllen in dezelfde foort worden zeer flaauvv, als men ze ver-

gelykt met de individu’s van eene andere lborte, en daarom heb ik het niet noodig

geoordeeld veel moeite te doen , om een paard te hebben ,
om de maaten te nee-

inen, welke moeten vergeleeken worden met de maaten van andere dieren van

andere Iborten; verder zoude ’er veel moeite in deze keuze zyu, en alles wel over-

wooo-en zynde ,
zoude men miffehien de voorkeuze geeven aan een paard

, dat een

van de genieenfte zoude zyu van het land
,
in het welke men woont, als meell over-

eenkomende met andere dieren
,
welke men aldaar vindt: maar men zoude dit paard

van grof ras kunnen aanmerken, als een individu dat van zyu geflagt verba (lerd

was, en het zelve maar ten deele vertoonde: dit heeft my bepaald, om deze

maaten op een Ichoon Spaanfeh paard te noemen
, en om die reden hebbe ik een

der fchoonfte jagtpaarden van ’s Konings (lallen afgebeeld, dar getygerd was met
roodbruine vlakken ( Pl. /. ) het is door den Hr. Üudry , Schilder van den Ko-

ning, en Hoogleeraar op ’s Konings Akademie van ichilder-en beeldhouwkunde,

gelchilderd, en onder zyn opzigte na geteekend.

Dit fpaanlch paard is van matige grootte, het geen my het bed voorkwam voor

de waarneemingen, tot welke ik noch een groot, noch een klein paard noodig had,

maar een, dat'naar de meelle anderen geleek, en dus van beide uirerllen even ver

afwas, ’t welke men niet genoeg myden kan, wanneer men een juill denkbeeld

van de werken der Natuur wil neemen, en de verlcheiden lborten vergelyken. Het

hair van het paard, dat my ten ondervverpc diende, is van eene lengte, van een

haiven duim tot anderhalf. Dit paard was zes voeten en een duim lang, gemyeten

in eene regte lyn van tuffehen de ooren tot aan den aers, vier voeten en vyf dui-

men lioog, geraeeten aan de voorvoeten , en van dezelve hoogte aan de agtervoeten,

het welt een gebrek is; de lengte van het hoofd was een voet en tien duimen, van

d^' punt der lippen tot aan het agterhoofd ; deze maat gevoegd by die van de lengte

van den hals en van het ligbaam tot aan het begin van den Üaarr
,

geeft byna agt

voe-
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voeten , van het uiterfte van den neus tot den aars, het geen niet dan in twee rei-

zen konde gemeeten worden , dewyl het dier leevend zynde , het niet gemakke-

lyk was het den muil zo hoog te doen ligten, dat ir.en, zo veel mogelyk was, de

kromte van het agterhoofd met den hals wegname ,
gelyk men in doode dieren doen

kan, om deze voorname maat te neemen , welke zigin eenc regte lyn moet uit-

ftrekken vatihetuiterfte der lippen tot aan den aars, en die de zekerfte is welke men
hebben kan, om dieren van dezelfde foort met elkanderen te vergelyken.

flet einde van den bek hadteen voet en vier duimen omtreks, gerekend ttis-

fchen de iteusgaien en het uiterlle der lippen; de omtrek van do opening van den
bek was elf duimen , op de lippen gemeeten van de eene lamenvoeging tot de

i^ndere; het onderkaakbeen was vyf duimen breed ,
ter plaatfe van deszelfs hoe-

ken,' dat is ter plaatfe, alwaar de goot van het kaakbeen het breedlle is en naaft

by de keel. De neusgaten zyn van boven wat verder van elkander dan beneden ;

de ruimte tuflchen beiden was in het midden twee duimen cn een half breed. Ik

vond een voet en anderhalf duim afftands, tuflchen den voorften hoek van het oog,

en het eind der lippen, en vyf duimen tuflchen den agterften hoek en het oor; de

lengte van het oog van den eenen hoek tot den anderen, was een duim en tien ly-

nen, en de opening elf lynen, dat is te zeggen ,
datdetweeoogleeden zigelf lynen

van elkander iverwyderden , wanneer het oog open was ;
de afftand tuflchen de

twee voorfte hoeken der beide oogen , was van zeven duimen ,
volgens de krom-

te van het neusbeen; en vyf duimen en tien lynen, wanneer men denzelven in ee-

ne regte lyn nam; het hoofd hadttwee voeten en tien duimen omtreks, gemeeten

voor de ooren en dus digt by den flrot naar onderen gaande; de lengte der ooreii

was van vyf duimen en een half, en van onderen zyn zy vyf duimen breed volgens

den buitenften omtrek gemeeten ; de twee ooren Honden van onderen vier dui-

men en een half van elkanderen af.

De hals was ongeveer twee voeten lang van het hoofd tot aandelchouders, hadt

twee voeten en een half omtrek by bet hoofd, derden duimen breedte van demaa-

nen tot aan de keel, drie voeten en zeven duimen omtrek by de Ichouders, en

een voet en een half breedte; het lighaam hadt vyf voeten en uvee duimen om-
treks , agter de voorpooten gemeeten , zes voeten en een duim in het midden , op
de dikfte plaats, en vyf voeten en een half voor de agterfte pooien, Hetlaagfte ge-

deelte van den buik was ter hoogte van twee voeten en vier duimen boven den

grond; de rug, of de lendenen om het konllwoord te gebruiken, was hol in de

lengte, en de diepfle plaars , was twee duimen en drie lynen van de regte lyn ,
wel-

ke van de fchoft naar het kruis zoude gaan; het fpieragtig gedeelte ofde ftomp van

den itaart, was een voet en vyf duimen lang en hadt agt duimen omtreks aan zyn

begin.
, , „ . j

üe lengte van den arm was een voet en vyf duimen van den elleboog tot de

knie, en deszelfs omtrek was aan zynbovenfte gedeelte digt by den elleboog een

voet en vier duimen; en negen duimen en tien lynen van onder by de knie; de

dikte dezer geleeding was drie duimen en een half lang, en tienen een half duimen

in omtrek; de pyp was agt duimen lang, en vyi duimen_ in den omtrek, die van

den kogel was negen duimen zes lynen; de koot was drie duimen lang, en hadt

zes en een halfduim omtreks, de kroon byna een voet; daar was een voet en vier

duimen en een half ho<)gte van het ondtrlle van den voeutot het midden der knie;

de affland van den elleboog tot aan de fclioft was twee voeten en drie diumen, en

IF. DuU T
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die van den elleboog tot beneden aan den voet, twee voeten en zes duimen; de

twee armen ftonden vyf duimen vanelkanderen af aan de bovenzyde by den buik,

en de voeten flegts drie duimen.
De dij was anderhalf voetlang van de fmeerlchyf, dat is, van de plaats van de knie-

fchyf tot aan de wade, en hadt twee voeten en agt duimen oratreks by den buik

gemeeten ; de breedte der dij
,
van vooren naar agter boven de. wade gemeeten ,

was vier duimen en een half, de omtrek elf duimen ; de pyp was een voet en vier

duimen lang van. de wade tot den kogel, en hadt zeven duimen en drie lynen

omtreks, de omtrek des kogels was elf en een half duim; de koot was drie dui-

men en half lang, en twee duimen en een half breed, van vooren naar agter gé-

meeten; de oratrek der kroon was een weinig meer dan een voet; en van heton-

derfte van den voet tot aan de wade vond ik een voet negen duimen hoogte.

De hoefwas vyf duimen lang van deszelfs voorde punt tot aan de hiel, vier dui-

men breed van de eene zyde tot aan de andere, omtrent drie duimen en een half

hoog van vooren, een voet in den omtrek by de kroon, en aan de onderzyde vyf-

tien duimen.

.

Alle deze maaten zyn zo veele grondbeginzelen, die in de vergclyking komen

zullen , welke wy van het paard met andere dieren zullen maaken ; maar dezelve

geeven ons te onzekere trekken , die veel te onvolmaakt zyn om een duidelyk denk-

beeld van dit dier te vormen ; men moed dan tragten dezelve by elkander te trek-

ken , en door derzelver vereeniging eene fchets te voltooijen
;
het paard heeft het

hoofd verlengd, het voorhoofd plat; de oogen van elkander afdaande, en wat ter

zyden geplaatd, de neusgaten zyn open, by het uiterde van den muil, en de

mond daat een weinig naar onderen, zodat de bovenlip meer naar vooren ftaat,

dan de onderlip : dit alles iamengenomen geeft hetzelve een voorkomen van zagt*

heid en leerzaamheid; de geheele muil, dat is het onderde gedeelte van het hoofd,,

bedaande uit de twee kaakbeenderen, en den neus, die byna tot de oogen loopt,

is zeer lang in vergclyking der ruimte tulfchen de oogen en de ooren : dit zclt’de

gedeelte is zeerfmal, en Ichynt aan dc zyden ftmengedrukt, en loopt een weinig

boogsgewyze over de lengte van den neus, die wy het neusbeen noemen, en zyn

digt by malkandercn geplaatd; dè ooren loopen puntig uit, daan regt op boven
het hooW , dit geeft een fytiheid aan de wezenstrekken ; het voorhoofd dat kort en

fmalis, de ooren met de punten naar vooren daandc, en de oogen welke ten eer-

den vuur vatten , tooqen de driften het vuur, voor welke het paard vatbaar is : het

hoofd, klein naar evenredigheid van het ligliaara, de lange , fmalle , verheven hals,

de dunne en lange pooten duiden zyne ligtheid aan; de jiiide evenredigheid van

het lighaam, en de rondheid van zyn kruis toonen zyne kragt; de fterke hals en

wel gefpierde pooten, toonen dat hy vaft en zeker is in alle zyne houdingen, en

dat hy bekwaam is om,zyne pogingen te bedwingen , zelfs in zynen grootllcn yver.

Zie daar, boe men van een paard zoude kunnen oordeelen, wanneer men het flegts

in eenen flaat van ruft zag : maar zodra het zig beweegt ,
heeft het een ftouten

gangen edele houding, aile zyne beweegingen zyn zagt en gemakkelyk, het geeft

zig aan de grootfte fiielheid over, en verdraagt de zwaarfte vermoeijenis ; dit dier

kan de_ eene en andere dezer oeöèiiingen nog volbrengen, na dat het half afge-

werkt is, het geen bewyft, dat het inwendig zo fterk. van geftelis, als uitwendig,

fierlyk door d'e evenredigheid zyner lighaams'deelen.

Eer ik de waarueemingen oniftandig mededeele, welke üt op deinuerlyke deelea
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vanhetpaard gemaakt heb, ishetnoodigdevoornaainfteafmeetingenmedetedeelen
van het paard, dacmy ten ondervverpe dezer bcfchryving gediend heeft 1 opdat men
oordeele van deszelfs grootte. Dit paard teekende niet meer, en was reeds oud ik
het het in het begin der lente dooden: het hadt zeven voeten lengte, gemeetenm eene regte lyn van het einde van den bek, tot aan het begin van den ftaart- de
lengte van bet hoofd van de punt der lippen tot agter de ooren was een voet en
agt duimen, en deszelfs om trek, boven de oogen gemeeten, was twee en een half
voer; de hals was een voeten tien duimen lang, van het fchouderblad tot aan het
oor, hadt een voet en elf duimen onitreks aan het hoofd

,
en drie voeten

, by de fchoii-
ders: de hoogte van het paard was vap vier voeten en vyf duimen

, van den grond
tot aan de Ichoft, en vier voeten, drie duimen van het onderfte van den voet totbo-
ven het heupbeen ; het lighaam hadt vier voeten en zeven duimen omtreks

, ge-
meeten agter de voorpooten , vyf voeten en vier duimen op het miefden van het
lighaam , alwaar het zelve het dikfte is , en vier voeten en negen duimen voor de
agter pooten : het woeg omtrent vierhonderd ponden.
By de opening des onderbuiks, zag men geen net op de ingewanden, het was zo

kort, dat het door dezelve bedekt wierd, als ook door de inaag; men zag niets
dan de gedeeltens der ingewanden, welke de geheele uitgeftrektheid van den buik
inlengte en breedte bedaan; hunne gedaante en ligging zyn merkwaardig, want men

zakken, naaft elkander liggen, gelyk men
(!>/. J/,) zien kan, alwaar eene merrie afgebeeld is, met bloot liggende ingewan-
den. De gedeeltens der ingewanden (JJ] en CD'), behoren tot den kronkel-
darm, en het pdeelte {Ë F) maakt het grootfte gedeelte van den blinden darm
uit ; behalven deze drie zakken , ziet men nog vier kleine gedeeltens van ingewan-
den, want men ziet den kronkeldarm by(iy), den nugteren by (lË), enden om-
gewondendarm 9 by (L); maar om deze deelen wel re kennen moer men -de in-
gewandsbuis in haare geheele lengte, ten opzigte van haare ligging en gedaante
belchryven.

00 o »

De twaalfvingerige-darm ftrekt zig, uit de maag ikomende , naar vooren ter
lengte van diie duimen > en buigt zig uitwaardSj ageer de lever, en loopt naar
agteren over een gedeelte van den kronkeldarm, tot op het midden van de buik-
zyde, alwaar hy zig kromt agter de regrer nier, en naar binnen na de andere zy-
de gaat , na de linker nier

_

De migteredarm mankt veclc draaijen
, aan da linker-

zyde der navelftreek, uiö’chen de laaclle draeijen van den kronkeldarm en de lin-
ker takken van den dubbelen boog v'aii dat ingewand, van welken vvy iii het ver-
volg zullen Ipreeken. De omgewondendarm maakt in den onderbuik onder den
navel draaijan

, aan de linkerzyde, als ook in een gedeelte van de llreek der navel

,

op het agterfle iiiterfle gedeelte van de linker takken van den dubbelen boog van
den kronkeldarm. De blinde darm loopt fctuiinfch naar vooren in het agcerfte gö-
deehi' van dtn onderbuik, van de regter buikzyde (E, Pi. IL') rot op het mid-
den van den buik, een weinig na de linkerzyde zomtyds vindt men dat in-
gewand aan de regterzyde, zomtyds loopt liet (jwars van de regeer ha de linker-
zyde. Eer ik de ligging van den kronkeldarm befchryve , moet men aanmer-
ken , dat dezelve opeenigen afftand van zyne famenvoeging met den blinden darm
twee wyde zakken maakt, die langwerning zyn, en maar door eene vernauwino-
van elkander gefclieiden worden

, en byna van dezelve lengte zyn

;

dat ’er vervob
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gens een veel dunner deel is

, maar byna zo lang als eene der groote zakken , en
het welk aan een derden zak, byna za lang als de twee voorigen, eindigt.-De kron-
keldarm begint inde regter buikzyde , alwaar hyaan den blinden d;um gehegt is, ar
eeuen boog (AB CD) maakt, welke den blindendarm van vooren en teV zyden
omvat; deze boog bêflaat de regter en linkerzyde van het oiiderfte gedeelte van
den buik, met zyne twee eerfte zakken , welker vernauwing agter het middelrif
onder de maag aan de linkerzyde ligt; de kronkeldarm maakt eenige inwykingen in

de (treek van den onderbuik, aan het uitertle van den boog van welken wy (pree-

ken , en maakt een tweeden boog, die over den eerden loopt, "aan welleen hy door een
celagtig weefzel vaftgehegt is, en die eindigt aan] de regterzyde met den der-

den zak, deze loopt met zyn uiteinde naar agteren tot aan de regter nier, en
aan de linkerzyde, tot aaade andere nier:_by den uitgang van dezen zak maakt

de kronkeldarm draaijen, in de gcheele uirgedrektheid der linkerzyde, op den
nugteren cn den omgewonden darm voor het grootde gedeelte; eindelyk voegt

hy zig 'aan den regten darm, door eene kromminge, welke van dezelve zyde
komt.’ wanneer de blinde darm aan de regterzyde ligt, zyn de twee eerde boogen
van den kronkeldarm byna geheel aan de linkerzyde : men begrypt ligtelyk, hoe
de verplaatfing van den blinden darm invloed hebbe, op de ligging van den dub-
belen boog van den kronkeldarm , door welken hy gedeeltelyk omringd is,- men
vindt onderwerpen, in dewelken men by de opening van den onderbuik niet an-
ders ziet, dan de drie groore deelen van den kronkeldarm, wellce denzeiven van
het eene eind tot het ander beflaan; in dit geval is de blinde darm, op de agterfte
deelen van de drie gedeelcens van den konkeldarra geplaatft , en (Irekt zig in de
ftreeken van den omgewonden darm en van den onderbuik van de regter na de lin-

ker zyde uit. De kronkeldarm gaat van de regter buikzyde in de navelftreek,

en buigt zig ter linkerhand agter het middelrif, en verlengt zig vervolgens langs

de geheele linkerzyde ; zie daar de twee eerfte zakken, van den kronkeldarm
, welke

het midden en de linkerzyde van den buik beflaan , eindelyk kromt hy zigvan bo-
ven op zig zeLven, en komt weder naar vooren naar het middelrif, daar buigt hy
zig ter regterzyde, en de derde zak loopt langs de geheele regterzyde. Indien men
deze ligging van den kronkeldarm vergelykr met die, welke in de II. Plaat afge-
beeldis, zal men zien, dat zy byna dezelfde zyn, wyl zy niet verfchillen, dan
dat de derde zak van den kronkeldann, in plaats van op den eerden te liggen

,
gelyk

in de II Plaat, zig aan de regterzyde bevindt, en dezelve dus in het midden van
den onderbuik werpt, die, door de verplaatfing van den blindendarm, ledig zou-
de gcbleeven zyn, als wiens gedeelte van de navelftreek zig uitftrekkende, in de
linkerzyde van de omgewonden darmftreek, gevallen was op het agterfte einde der
twee linker gedeeltens van den dubbelen boog van den kronkeidarm.

INiettegenflaande deze verlcheidenheid vaji de ligging van den blinden darm
en van den kronkeldarm, ziet men dat de blindedarm zig altyd van de regter naar
de linkerzyde meer of min Ichiiinfch of dwars ftrekt, en dat de kronkeldarm twee
boogen op elkander liggende maakt, welke niet van elkander wjken, dan in de
regter takken

, wanneer dezelve naaft elkander liggen
, in plaats van op elkander.

IVlen. moet ook aannierken, dat de twee regter takken
, die zeer dik zyn, voor-

al de hovende, en de blindedarm, de regterzyde beflaan, zodat de andere inge-
wanden ten grootea deele naar de linkerzyde gedwongen zyn.
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Eer ik de maaten van de ingewanden opgeeve, moet ik doen aanmerkeii dat ia

alle dieren, in welke ik deze maat genomen heb, ik altoos de ingewanden en dar-

men, zoo ver zy daar toe bekwaam waaren, heb do-m opblaazen, om hunne
middellynof omcrek te hebben, en dat men dezelve alieenlyk door middel vaneen
blaasbalg heeft opgev/uld

, zo als zy natinirlyk hadden kunnen zyn door de ItolFen

welkezy bevatten, onderftelletidc, datzy geheel 'ermede gevuld waren, maarzon-
der dezelve zo fterk uit te zetten, dat zy de vezelen trekken en uit elkander haaien.

Men zal, in onze afbeddingen , de opgeblaazen dukkenkonnen onderkennen , door
de toebindingen, welke zo afgebeeld zyn , als zy gedaan zyn op de wezeadlyke
ftukken, welke ten onderwerpe dienden.

De dunne ingewanden hadden zes-en-vyftig voeten lengte, van den portier tot

aan den blindendarm, de omtrek van denjtwaalfvingerigen-darm was zes duimen
op de dikftc plaatzen, en twee duimen cn drie Jynen op de diinilc; de nugcere

darm hadt ook verfchillende diktens, de omtrek der diklle plaatfeh was vyf"dui-

men en negen lynen; daar waren veele vernauwingen op vericheiden afilanden, de

naalle by elkander waren op drie duimen afftands , maar daar waren 'er ook , die

meer dan een voet van elkander afdondenj de dieplle maakten den omtrek van

het ingewand twee dtiimen ;
maar alle deze vernauwingen waren llegts in fchyn

,

want men konde dezelve doen verdwyuen, door in de gellootenfte plaatfen liigc ge-

noeg te brengen om hen zo fterk uit 'te zetten als de dikfte ; de omgewonden darm
hadt zeven duimen omtreks.

De blindedarm 5 , PI. IH. en fig. i. van PI. IF.) was twee voeten en een

halflang; men heeft dit ingewand (Pl. III.) met een klein gedeelte van den om-
gewonden darm en van den kronkeldarm verbeeld, en in {fig. i. van de IF.
PL) zyn deze deden van de andere zyde gezien; het gedeelte van den kronkeldarm
(G i/), is in deeze afbeelding veel korter, dan \n{Pl.in) De blinde darm hadt

twee voeten omtreks aan de diltfte plaats, welke agt diiimeu van deszclfs inplaur-

ting(C, PL i[l. 6nfig. i. Pl ir.) met den omgewonden darm {D), afftondt.

De omtrek van den blindendarm vlak agter de inplanting was een voet en tien dui-

men, en van een voet en twee tot vier dmmen onder deszelfs uicerfte, het welke ke-

gelagtig is, en in een punt {R) eindigt. Het eerfte gedeelte van den kronkeldarm

maakt een blinden zak (A )

,

die als een haak geboogen is; (fig. i. Pi. IF.) en in eens

kromme punt eindigt: hierom zoude men deze holligheid voor een tweeden blin-

dendarm houden kunnen ,
hoe weinig evenredigheid zy ook met den eerften hebb i:

dit eerfte gedeelte van den kronkelt! irm hadt een voet agt duimen omtreks, dat

van de vernauwing, welk den blindend.irm affeheidt, was flegts dertien duimen,

het hadt twee voeten en een duim lengte op de grootfte kromming, de twee ein-

den waren flegts twee en een half duim van elkander, in de holligheid der bui-

ging; de vernauwing welke het overige van het ingewand, van di't gedeelte van

deri kronkeldarm, waar van wy fpreeken , af!cheidt,hadt maar vier duimen omtreks;

anderhalf duim verder, was ’èr een andere kleiner zwelling (A\ fig. Pl. IF)
van eene ronde gedaante, agt duim en een half omtreks, en wetke naaft den darm
fcheen te liggen; de vernauwing, welke deze foort van bo! van het overige van

den kronkeldarm afzondert, hadt maar drie duimen en een- lulf omtreks
, maar

deze zwelling vindt men niet in alle paarden. Het gedeelte van den kronkcldar n

,

dat den onderften boog (A B C D ,
PR IP) maakt, welkmen by de opening
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:van den buik gewaarwordt, beftaat uit twee takken {FG tnH /, PI. ///.) welke

de eerfle zakken van den kronkeldarm zyn , tufichen welke ’er eene vernauwing

(A) is; de eerüe tak QFG), loopt van de regterzyde tot aan het middelrif, en

de tweede {H i), loopt van het middelrif tot aan de liiikcrzyde van de plaats van
den omgewonden darm ; zy hadden yder twee voeten en ecnen duim oratreks in

hun midden , die van de vernauwing
,
door welke de twee takken zig vereenigen

ora eenen hoejc te maaken agter het middelrif, was maar een voet ca vyf duimen;

de regter tak was twee voeten en drie duimen lang, en de linker twee voeten tn

zeven duimen ; dezclaaifle tak liep allengskens tot den omtrek van tien duimen
en een half, verder was het ingewand ter lengte van twee en een halven voet van

die dikte; dit link maakte het linker gedeelte uit (AM), van den bovenden boog

van den kronkeldarm ;
het regter gedeelte (tV O) , was veel dikker ; dit was de derde

zak van dit ingewand ;
de dikte vermeerderde allengskens op de lengte van twee voeten

en een half, alwaar zy eene zwelling mavokte (O) , welke twee voeten en vier duimen

omtreks hadt op de dikfte plaats, en vervolgens tot een voet en vyf duimen ver-

minderde ; verder maakt de kronkeldarm (P) kleine zwellingen, in welke de uitwerp-

zeis gevormd worden , zy hadden llegts zeven duimen en een half omtreks, hetwelk

byna overeenkomt met het overige van het ingewand in den regten darm: dit

laatlle gedeelte van den kronkeldarm en de regte darm ,
waren in alles maar agt

voeten "lang; maar de geheele lengte van den kronkeldarm, en die van den regten

darm famengenomen
,
was een en-twintig voet, by welken men dia van de dunne

darmen voegen moet, die zes -en-vyfeig voeten was, om de geheele lengte van de
ingewandsbuizen le hebben , welke zeven-en-zeventig voeten bedroeg, behalven den
blnidendarra.

Het zal gemakkelyker zyn, om -de ligging van de maag van een paard te too-

nen , wanneer men die vcrgelykt met de maag van een menfcli ,* de groote krom-

te (//, PI. V. fig. I.) ligt in beiden naar beneden en het onderfte gedeelte van

den flokdarm (J) aan de boveuzyde; maar de vlakte, welke van degrootfte krom-

te tot aan den llokdarm loopt, in plaats van cle lengte van het lighaara te volgen,

gelyk in den menfeh, ligt in het paard dwarfch, zodat de vlakte die in den
TOcnlch tegen over de buikfpieren is, in het paard tegen over het middelrif ligt:

voorts hebben die twee maagen onderling eenige gelykvormigheid
, wyl de eene

en andere wei wat naar een doedelzak zweemt. De maag van een paard ligt meer

na de linkerzyde, dan na do regter, de linkerzyda (C) is wat verheeven en naar

binnen geboogen, want na dat zy opgeblaazeu was, naderde zy aan de regterzyde

(D), tot op den afdiiixi van anderhalf duim, welke de ruimte is, die dollokdarm

befloeg; de maag hadt drie voeten cn een duim omtreks, gemeeten op de grootfte

bolheid , en de ledige ruimte ter piaatfe van den flokdarm ; die van de grootfte blinde

holligheid, aan de 'linkerzyde van den flokdarm gemeeten , was een voet, zeven

duimen en cen half; deze’ holligheid ftrekte zig licgis drie duimen en vier lyncn

aan de linkerzyde ; de. regterzyde der maag gemeeten aan derzelver ulterfte by de

vernauwing van den portier (F) , was zeftien duimen oratreks
, die van het midden

der maag (^:f), aan de regterzyde van den flokdaim gemeeten, was een voet en

tien duimen. De maag der paarden heeft gemeenlyk in het midden der groote bui-

ging eene min of meer diepe holte ,
welke zig aan woderzydcn naar boven uit-

iUc'kr, maar deze was in die, wcl.ke ik heb laaten afteekenen niet raerke.iyk; de
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portier hadt vyfduimen in zynen omtrek: het beein van ftnn - • i

tadt aan de dikfle piaata (/) een voet, de flofdaraS
de indrukking aan het bovenfte deel der maag hadt a-in

y

flokdarm vierduimen diepte, aan het ondeAe^d de“e^L
?" ““

Het boveufte gedeelte van de maag is van binnpn
hnkerzj^de.

vleefch kleurig vlies &.a. i?/./.) alwaar de
welk zig verder ter linker ah ter regterzyde rondom

wordt,-

darm (C) uitftrekt, en dat eene verlengm<ris van het vE'^
bekleedt: men kan de randen, welke dit vlLK^^^^^
nenfte rokken der maag; zy zyn gekarteld en meer
rok, wellte het overige van dit ingewand bekleedt. Men vond/Sne^Soo^^^te wormen m deze maag, gelykin alle andere maagen der pïardénopend hebben, meer danzefiig in getal, zo mannetjes als wyfjes , en van ail^ririouderdoni; ik heb tot zeshonderd en zeftig van zulke wormen in eene maao-''£re--zien, en bchalven die , waren ’er nog vcrfcheiden in den aars* m-mr
’er geen in de darmbuis: deze wonnen zyn hugwSa en Sn vrLvu
grootte, de kleinlle waren drie lytletl lang, en omtrent iyn breedfdi „ootlle waren agtlynen lang, ^ en drielynen breed: zomraige waren geelagti^r Inde-re roodragtig, voor al de kleine: deze wormen hebben het voorlle einde kleiner dinhet agterfte, hetgeen hunne gedaante kegelagtig maakt; het lighaam is metaot'ofnegen banden omgeeyen, op welkekleine vry ilevigepuntjes zyn rS ! f
alwaar deze wormen m hunne natimrlvke ^rootte afo-^bipM

^

zelve van onderen befchouwr, zie.mïaaX vt ft
door welke zy ztg zo vaft zetten, dat zy door de fpyzen nictLme. wM-a£ ™’

dan ergens ekleï^ ’

PI. F?) hun voorde einde s in kleine holfens verborgt, SSvin^£v5Sn'van het ingewand gemaakt hebben : zy verfpreiden zrg ook door% leheeh ukgefektheid der maag, cn men ziet daar verlcheiden plaatlèn TA A? vtSwolligen rok die doorgevreeten en vernield fchynen; men heeft zoLlX tzien, dat zy daar gaten m maaken, en het vuur veroorzaalcen
Se-

dat deze wormen uit vliegen gebooren worden, welke in den lai der piSfï-kruipen , om dezelve daar te plaatfen
, often minden eijeren

, die welfaSfukkomén -Deze wormen doorloopen zegt men, de gebeele lengte der ingewa.Klen,cX‘S
tot aan de mraag, maar bly ven ’er degtseenen zekeren tyd, wal na zy weder totdS
aars te rug keeren; en men heeft ’er m de maand Vrin mey en juny gezien, die ukkwaaraen, om zig m dat foort van vliegen te veranderen, welke men meent daïdezelve weder voortbrengen ( li ). Plet is hier de plaats niet, om de Hifto^t
van die vliegen , of van die wormen, te verhaaien, dan- alleen mét onzintP
paard. Het is met twydelagtig, dat zy niet doodelyk zouden zyn, wofL Siïï
getal paarden, wyl zy zweereu in de maag veroorzaaken

, en zelfs dezelve kuuï

I fa) Mmmres de l'Acadhniè des Sciences, 1746 pag. 39,
(y) Memoires pow fervir d l'MlJioire des.. Jiijectes. Tom. IV. pag, 541..
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tien doorbooren: men meent, dat de olie hen niet kan dooden, gelyk zo veele

andere gekorvenen
, maar men pryft dezelve aan tegen de witte wormen

,
welke

aan beide einden puntig, en een half voet en meet lang zyn, en tegen die, welke

eene groote naald gelyken ; men zegt dat zy zeergevaarlyk zyn (a) : ik heb ’er nooit

gevonden, in de paarden, die ik heb laaien openen, maar ik vond dikwyls lange

wormen, en zomtyds zeer witte platte, welke uit verföheidcn ringen beftonden.

IVlen heeft de kwikmidilelen tegens de kegelagtige wormen aanbevoolen, maar

dezt'lve niet beproefd; ondertulichen is dat een lïuk van belang; ook zyn de maag
en ingewanden van een paard zo gefteld , dat zy den aandagt der Geneesheeren zo

wel als der Natuurbefchouweren moeten na zig trekken ; defpys verteeringgefchiedt

op eene byzondere wyze, wyl de maag zeer klein is, in vergelyking van het lig-

haam van het dier, en de kronkeldarm integendeel zeer wyde zakken heeft, welke

de kleinheid der maag fchynen te vergoeden. Men weet reeds
,
dat de gefteld heid van

dit ingewand door de inplanting van den flokdarm de braaking belet, wyl deze iirplan*

ting fchninfch is, en door eene fluitfpier gedrukt wordt, en ten deele eenen rand

heeft (^); de uitgeftrekrheid van den kronkeldarm en deszelfs ligging moeten ook

invloed‘op de maag hebben , en in het geheel op de gefteldheid van het paard , op

zyne verrigtingen," zicktens, enz; maar .eer wy verder in dit ftuk treeden, moec

men zig herinneren, dat ons oogmerk is, de verfcheiden foorten van dieren te

vergelyken , om naderhand uit deze vergelyking licht te trekken , voor een yder ia

het byzonder; derhalven keer ik tot de belchryvjng van her paard weder.
De lever ftrekte zig byna zo ver ter linieer als ter regterzyde uit , en was in vier kwab-

ben verdeeld, waar van de eene tegen het middelrif in het midden ligt; daar waren
drie vry diepe infnydingen in het onderdeel der kwab , het onderfteunend bindzel

,
liep

door de eerfte linker infityding ; aan de linkerzyde was ’er maar eene kwab onder

aan ; het regter deel der lever beftont uit twee kwabben , waarvan de eene de

grooifte van allen was, de andere was zeer klein, en lag agter de groote; in de

kleine kwab was eene fcheiir, welke dezelve in twee ongelyke deden verdeelde,

welke men in verfcheiden onderwerpen maar voor verhevenheden of verlengingen

koude neemen , eer dan voor eene onderfcheiden kwab ; de lever was een voet en

een haIJf in haaregrootfte uitgeflrektheid , de regter kwab was tien duimen en een

half van boven tot onderen gemeeten; de linker was negen duimen lang, en de

middelde agr duimen en een half; deze lever woog vier ponden en drie vierdedee*.

Icn, daar was geen galblaas, maar de leverbuis was zeer dik; de kleur van dit in-

gewand was zwartagtig , van buiten en van binnen.

De gedaante der milt was als eene verlengde driehoek, zy lag fchuinfch, met

het grondgedeelte om hoog en naar agteren, de punt naar beneeden en naaf’voo-

ren; zy lag tegen de maag in de linkerzyde; de milt was negen duimen en drie

lynen, en het grondftuk was vier duimen en een half lang, de grootfte dikte was

tien lynen , zy woog twaalf oneen en een half, zy was grys van buiten , en zwart-

agtig rood van binnen.

Het alvleefch ligt tiiffchen de linker nier, de maag, den twaalfvingerigen darm ,

de lever en het eerfte gedeelte van den kronkeldarm, op deszelfs derden zak,

de gedaante is onregelmatig, ondertulichen .

heeft het drie takken waar van de

eer

(a) Nouveau parfait Marécbal, par Mr. de Gaesault. pag. aio.
{b) Mémoires de l'Académie royale des Scünces, 1746. pag. 23.
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ne aan den twaalfvingerigen darm eindigt, deze is de kortlle, ecne andere loopt

onder de regter nier, en de derde loopt tot aan de linker nierj deze drie tak-

ken , zig vereenigende, maakeii eenen platten klomp, welken men bet lighaain

van het alvleefch kan noemen; dcszelfs grootfte dikte was maar vaneen half duim.

De nieren hadden byna de gedaante van een klaverblad , waarvan de uitmelken-

de vaaten den fteel verbeeldden ; deze gedaante was zomiyds rondagtig; de regter

nier Hak meer dan een duim na voren ,
en was dikker dan de linker, de lengte was

vyf duimen, dus was ook de breedte boven en onder de inwyking, welke van

twee duimen was ; de linker nier was linaller aan derzelver voorlte deel , het bek-

ken der nieren fcheen zeer klein ten opzigte van haare grootte, en de tepels ver-

eenigden zig aan elkander in de wanden van het bekken.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was zeer uitgeftrekt, het hadt

een voet en drie duimen breedte in zyn midden, en negen duimen van de hola-

der af tot het naby gelegen gedeelte van het borllbeen , en ftrekte zig naar agteren

uit tot aan delaatlle der vallclie ribben : het is zeer dun;. het vleefchig gedeelte

was by het zenuwagtig middelpunt maar eene lyn dik, maar het was dikker by

de ribben, op de zyden was het zeven lynen breed, en boven het borllbeen vier

duimen; de linker ftyl van het middelrif, is veel kleiner dan de regter, hunne

peezen vereenigden zig tuflehen het eerfle en tweede wervelbeen der lendenen, en

de gemeene pees eindigde aan- het laatfte.

De regter long bellont flegts uit eene kwab , waarvan het voorde deel onder

aan den onderden rand uitgefiieeden was; de linker long hadt ook maar eene kwab,

maar derzelver voorde deel was op twee plaatfen aan den onderden rand uitgekerfd

:

daar was eene derde kwab
,
zeer klein in vergelyking van de andere , welke digt

by den bodem van het hart lag, en die zig naar de regter en de linker zyde uit-,

llrekte , dit kwabbetje was ten deele aan de regter kwab vadgehegt.

Het hart lag midden in de bord, tiillchen de vierde en vyide ribben, de bodem

lag naar boven en de punt naar bcncdcu cn een weinig naar agreren; het geleek

zeer dik naar evenredigheid van het dier en zeer puntig, de bodem was een voet en

drie duimen in zynenomtrek, deszelfs hoogte was zes duimen en een half, van

de punt af tot het begin van de longdagader en van vyf duimen en een half van de

punt af tot aan de longenzak; de groote flagader hadt een duim en vyf lynen raid-

dellyns, van de eene buitenzyde tot aan de andere buitenzyde by haafen oorlpjong

uit het hatt gemeeten
,
en zy verdeelt zig in twee takken.

De tong was een voet en drie dunnen lang , van het agterfte deel tot aan het

einde, dat rondagtig, vry dun, en twee duimen breed was; deze breedte vermin-

derde’ tot op een duim by de plaats, welke tuflehen de eerlle kiezen is; het voor-

fte dee’ der tong, van deze plaats af , was glad, zonder eenige draaiien ot mer-

kelyke verhevenheden, ~cr waren flegts een weinig na beneden aan de zyden e eni-

ge ronde tepeltjes, die plat waren:" het middelde gededte, was met zulke fyne

draadjes bedekt, dat zy eene lbort van wolligheid maakten , men zag tuflehen

de 'laatfte kiezen twee klieren ,
welke yder een halven duim lang waren en omtrent

anderhalve lyn breed; deze klieren waren met eene foort van kelk omgeeven, en

een weinig verheeven ; het agterfte eind der tong was met vry groote kiieragtige

knobbeltjes bedekt, welke elkander raakten; op de onderlie zyden waren eenige

ronde cn platte knobbeltjes, en aan weder yden was daar een- gegroefde kder,

1^, Deel. V
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Het verhemelte was met omtrent zeventien kromme vooren doorloopen welkeï

bolle zyden n?iar voren Honden, de breedfle waren op het voorde deel^van het
verhemelte tnirchen de ftangruiratens

; zy waren omtrent agt lynen breed de boos-
te van derzelver randen was van drie lynen; het middelftè gedeelte is minder verhe-
ven

; de groeven van het agterfte gedeelte van het verhemelte, zyn in twee selv-
ke deel^ gedeeld, door eene goot welke in de lengte loopt.

Het ftrotklapje is punrig, en eindigt met een ktiopje, zodat het na den fluitvan een hoen gelykt, die platgedrukt is
; de randen van het begin van het ftrot-

tenhoofd, door de Ipleet of tregterswyze kraakbeenderen gemaakt, hadden ydereen duim engte en drie lynen dikte; zy waren aan hun onderfte einde zeveniKvan elkander verwyderd.
-‘-tvv.u

De herflenen waren vier duimen negen lynen lang, drie duimen zeven lynen
breed, en twee duimen dik; de lengte der kleine herlïènen was van twee duimen
agt lynen; derzelver grootfle breedte was twee duimen en een lyn en de srootfte
dikm een duim en vier lynen; de herlïènen woogen veerden oneen en de kleine
herlienen twee oneen.

De balzak (^A, PI. Vl.) flont negen duimen van den aars, en flrekte zig om
laag onder buik ter lengte van een half voet uit, en daar waren maar drie dui-men en een half afllanfl tuflehen den balzak , en den mond van de voorhuid; men

Sr van aflion*
” voelen, welke op zulk een aaumerkelyken afftand

4>lyting der fponsagtige lighaamen af r5')

, van net vel ontbloot, was van vier duimen en een half; de voorhuid f£') iszeer groot, en maakte verfcheiden plooijen ; het hoofd der roede was byna rdronden een half voet lang en drie of vier duimen in zynen omtrek, en noTmeer aan

mede?^®’
den ,piswcg ftond een half duim van hef hoofd der

Men heeft tor nog toe van de mammen der paarden niets geweeten dan hetgeen Aristoteles daar van gefchreeven heeft, die zegt, dat zy ’er geene heb-ben , behalven die, welke na hunne moeder selvken
fchonwer, geeft da’,, geene memmen Tn Saffi V.n bv T?
die aUeen by zwmige individu's plaats heeff; AristotelJ TOWndfhifS
^ 1 g ? S=I>oefden (i) in l,e, algen,™wS Svan aUe de Schryvers d,e hem aangehaald hebben weet ik 'Ir geen m^Slmen der paarden

, dienaar hunne m,«dergelyken, befchreeven hebben oSimaar de plaats aangeweezen, alwaar zy «aan, hetgeen fchynt ,e &vzen dSniemand dezelve oongezien hailr-, bygevolg hadt menïegttegeteven te de Da7tden geen maranten hadden
, zo veel ,e meer, wyl de i,itzonderii,rvan ArisXÏ-EES, van die welte na hunne moeder gelyken, te algemeen is ot dat dêlerfv-

Sckkei^^ookwarafz'''^^'?^^^
aanwyzing dé mammen konden

, Cc)S te i’^

me<'Wtend , wanneer de Hr. de Bufpon in dit werkCy zeide, dat men zedett Aristoteles wift, dat het paard geene mammen

ft]
?'«' vatri yïmhM pnéere. Arist. Lit. Ir. Cap. p,

W “ het ihe Dee, van dn weik; pa|. lo.
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hadt; dit was toen waar, en zoude liet nog Z3'n, indien men dezelve naderhand niet
' gezien hadt: menmoeft, om dezelve te vinden, geleid worden door eene over-

eenkomfl:, die zo zeker is, als die, welke men tuflchcn zekere dieren ziet, wel*
ke elkanderen in zo veele opzigten gelyken, dat men geneigd is om te twyfFdenaaa
de verfchillen, welke men aan dezelve toefchryft, tot dat men van dezelve wel ver-

zekerd is ; wanneer ik ook den ezel by het paard vergeleek, fcheenen my deze die-

ren zo naar elkander te gelyken, dat ik dagt, dat het paard ook mammen hebben
moeft, om dat ik dezelve in den ezel gezien had, en dat ik dezelve op de voor-
huid zoeken moeft , om dat de ezel dezelve op zyne voorhuid heeft ; dus door de
plaatfing van de mammen van den ezel geleid, zag ik juift op de plaats, alwaar die

van het paard zaten, en vond dezelve ten eerften: zonder deze handleiding, zou-
de ik dezelve niet gezien hebben , wantzy zyn zo verichoolen, dat men dezelve

niet zoude konnen vinden, fchoon men’er het oog op lloeg; om deze reden ben

ik hierover zo breedvoerig geweeft, eer ik de befchry ving der mammen van het

paard begon. De voorhuid van dit dier maakt een foort van rand om den mond,
door welke de fchaft uitkomt, het is op dezen rand dat dezelve geplaatft zyn,
na de zyde van den balzak: daar zyn 'er twee de eene naaft de andere,

omtrent op een half duim afftands; men onderlcheidt dezelve, door dien het vel

wat verhoeven is, ter plaatze van ydere raainme, en dat in hetrnidden van deze

kleine verhevenheid , die rondagtig is , en omtrent tien lynen raiddellyns heeft

,

men eene zeer kleine opcning ziet, maar die zeer zigtbaar is wanneer men dezelve

eens gezien heeft; en fchoon deze opening, welke die van den tepel is, niet diep

in het vel gaat, indien men eene infoyding maakt, die door het midden van des-

zelfs holligheid gaat, ziet men aan wederzydendeinfcheuring die daar een gedeel-

te van uitraaakte; zie daar het geen ik aan zommige paarden gezien heb, maar het

was egter niet aan het grootfte getal , want in de meeften , die ik waargenomen
heb, heb ik geen zeker blyk vau tepel konnen erkennen, fchoon de mammen zeer

kennelyk waren door liaare verhevenheden in eenigen, zo als die, wellte ten on-

derwerpe van (P/. dienden ; maar in de andere waren noch tepels noch mam-
men, het is waar zy waren oud en de voorhuid was verflenfcht, zo dat men zou-

de konnen denken, dat de mammen ingevallen, en, om zo te Ipreeken, verdwee-

nen waren, en dat inea dezelve alleen in jonge paarden vindt, welker deelen ge-

zond en frifch zyn : dit zoude myn gevoelen zyn, indien ik ’er niet door het gezag

van Aristoteles van afgetrokken wierd ,
die op dit onderwerp zo veel te meer

vertrouwen verdient, wyl men niet [kan twylFelen, dat hy niet wel van de zaak

onderregt zoude zyn geweeft : want dewyl hy wift, dat zommige paarden geen mam-

men hadden, en andere wel, zo konde hy ook reden hebben om deze te onder-

fcheiden, door de gelykenis, welke hy hun toefchryft, ten opzigte van Jiiinne

moeder; want fchoon het voortbrengzel van een paard en van eene merrie niet ge-

noeg na de merrie gelykt, om, gelyk zy, een wy^e te z\m; ondertuflehen iii-

dien ’er in andere opzigten veel gelj'kheid is , waarom zoude zy ’erdan ook niet zyn

ten opzigte der mammen, welke in de moeder altyd te vinden zyn, cii wel genoeg

gefteld zyn, om ze aan de vrugt mede tedeelcp V daar, indien deze vrugt genoeg

naarden vader gelykt, niet alleen oni een mannetje te zyn gelyk hy, maar ook indien

Zy meer naar hem, dan naar de moeder gelykt in andere deelen, is het niet te ver-

wonderen, dat zig zulks tot de mammen uitftrekr, en dat de vrugt ’er geene van
V 3
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H-pn vader ontvangt, die ’er zelf geen heeft i of dezelve zo klein heeft, en zo wer-

niff geteekend, dat hy ’er niets van aan de vrngt konde mededeelen: men zoude

omtrent deze zaak nog veel andere redeneeringcn konnen te berde brengen, maar

de Hukken zouden te voren wel moeten beweezen zyn , en men moert juill wee-

ten, of de mammen in zom irige paarden verdvvynen , of dat zy hun ten allen tyde

ontbreeken en of die ,
welke dezelve hebben, meer naar de moeder dan naar den va-

der gelyken, enz. De Waarneeraers, welkede voorttceling der paarden in de Itoe-

terijen konnen nagaan, moeten deze twyffelingen ophelderen : wat hier ook van zy

het is thans omwyffelbaar, gelyk de Hr.ms Bu?fon zegt («) , dat de mammen

geen ftandvartig geflagts merk zyn, nog zelfs zigtbaar genoeg , om in de rang-

fchikkende verdeelingen der viervoetige dieren- gebruikt te worden
,
gelyk de Hr.

Linn^.us gemaakt heeft (O; het voorbeeld van het paard zoude hier omtrent tot

een genoegzaam bewys konnen verltrekkeu, maar wy zullen in het vervolg van

dit werk ’er nog andere aanhaaien.
j n. m

De linkerbal (G), wordt bloot vertoond, en de regter wordt onderfteld onder

den balzak gebleeven te zyn-: zy hebben eeiie eyronde gedaante , die wat plat is,

drie duimen en drie lynen lang, en twee duimen en drie lynen op de breedrte plaats

breed en een en een half duim dik; de biiinenrte ftolTe was van eene grauwe naar

het bruin trekkende kleur; de opper-of bovenbal {H) komt uit het voorfte deel

en zitvaft aan het fcheedevlies ,
over het welke hy zig uitftrekt, op eenigen af*

ftand van het voorfte einde van den bal, eene lyn doorloopende , die byna even-

wydig is aan dat zelfde einde. Den opperbal openende, ziet men zeer duidclyk

de vaaten, uit welke hy bertaac, deze zyn geelagcig en in verfeheiden kluwentjes op

gewonden : de breedte van den opperbal is agt lynen aan het voorfte deel (/ ) van

den bovenrand van den bal, en vyf lynen, op het agterfte deel {Ky, de dikte is

van twee of drie lynen op dien zelfden rand van deh bal : wanneer de opperbal

vlak over het agterfte deel van den bal gekomen is, keert hy op zig zeiven t^rug,

en maakt de afvoerende buis, welke verlcheiden zeer duidelyke- kronkelingen

maakt en die in een vry groot kluwen (L), vergaderd worden; de afvoerende

vaatenV/lfN\ hadden twee lynen middellyns, op de lengte van een voet en twee

duimen ; verder heen werden zy veel dikker (O) ; want zy hadden byna vyftieii

lynen omtreks ,
op de lengte van byna zeven duimen , en het overige tot aan den

plswefr was drie duimen lang , en bad maar eene lyn middellyns. De holligheid

der afvoerende vaaten was in het dikfte gedeelte wat grooter dan in de andere, maar

niet naar evenredigheid van de grootte van het vat, wyl de wanden veel dikker

zyn ter dezer plaatfe, en dat ’et boven dien eene ftoffe uit klieren beftaande in is,

die in de andere niet gevonden wordt , welke klieren zig met verfeheiden kleine

mondjes openen in het binnenfte der buis, welker lengte van de ballen tot aan

den pisweo- een voet en elf duimen was.

Daar zyw twee koorden (_P QJ welke met een hunner uiterften aan de eerfte wer-

velbeenderen van den ftaarevaft zynj en zig onder den aars (R), nadat zy denzel-

ven omtrcloopen hebben, vereenigen ;
hunne mlddellyn was omtrent drie lynen

,

zy liepen langs de roedeover den pisvveg (S), en eindigden aan de voorhuid, enz,,

(ir) ; dezepeezen vindt men in veele. andere dieren ; wy zullen elders van derzei-

ver gebruik fpreeken.
,

...
,

.

De blaas , hadt de gedaante van eene omgekeerde peer, welker Iteeiye aan het

(a) Zie het Ifte Deel van dit Werk, pag. I9*

(}))
LiüH-asi Syjleim Nattir<e.,
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grootfle einde vad is, en aan dit grootde einde was de hals; zyhadt veerden dui-

men omtreks op de grootUc rniddellyn, tien duimen op het grootde einde; in an-
dere paarden is de blaas eyrond en byna rolrond: het begin van den pisvveg hadt
twee duimen en een half' omtreks, de lengte van deze buis was omtrent zeven
dnimen van de blaas, rot aan de van eenlcheiding der fponsagtige lighaamcn.

Agter de blaas liggen twee groote blaasjes (XX)
^ een aan’ wedcrzydcn

, wel-
ke langwerpig waren, en een half voet lang, én omtrent vier duimen omtreks
hadden; zy hebben ydereen hals, die raet dui pisweg gemeenfdiap heeft, door
eene vry groote opening, welke aan de buitenzyde der opening van de afvoeren-
de vaaten ligt : daar was een afiland van drie lynen tuflchen deopeningen der blaas-

jes
, cn zy waren maar anderhalf duim van den hals der blaas af : op yder dezer

blaasjes was eene klier, naar de zyde van den regten darm een weinig naar buiten

geplaatft, deze klier was een en een half duim lang, tien lynen breed , en drie of

vier lynen dik, en opent zig in den pisweg, aan de buitenzyde van de opening.

van yder der blaasjes; op drie dnimen afiland dezer klieren ziet men daar twee an-

dere op den pisvveg, welke byna zo groot zyn als de vorige, en met den
pisweg gemeenfehap hebben, door verfcheiden kleine openingen, welke in twee

reien naaft elkander liaan , op twee lynen ,
welke de lengte van een gedeelte van

den pisweg volgen. Zie daar groote verlaatplaatfen , in de teeldeelen der paar-

den , maar daar zym dieren
, welken ’ernog grooter hebben , naar evenredigheid der

grootte van hunne lighaamcn, by voorbeeld het Indiaanlche zwyn. VVy zullen

geene aanmerkingen maaken over dit onderwerp, voor dat wy de dieren befchree-

ven hebben, die daar betrekking toe hebben.

Na deze befchryving van de mannelyke teeldeelen
,
gaan wy tot de vrouwelyke

over; de merrie, welke ten onderwerpe diende , was op haar elfde jaar gedood , in

het begin der lente; derzelver lengte, in eene regte 15'n gemeeten van het uiterile

van den bek tot aan het begin van den Haart, was zes voeten cn drie duimen;
het hoofd was een voet zeven duimen en een halflang, van het uiterile |dcr lip-

pen tot agter de ooren, de omtrek was aan den hoek van den mond, een voet en.

twee duimen, en agter de oogen twee voeten en vier duimen; de lengte van don
hals

,
was een voet en agt duimen van het Ichouderblad tot aan de ooren , en de

omtrek, aan het hoofd gemeeten, een voet en tien duimen, en aan defchoiidcrstwee

voeten elf duimen ; het lighaam hadt vier voeten drie duimen en een half omtrelts

agter de voorpooten, vier voeten en elf duimen in het midden op de dikftc plaats,

en vier voeten en een duim aan de agtervoeten ; de hoogte van den grond tot aan

den Ichoft was van vier voeten en drfe duimen, en van den grond tor aan den rand

van het darmbeen vier voeten cn anderhalf duim.

Daar was maar vyftien lynen afllands tuifchen den aars en de klink, welker leng-

te vier duimen was; de twee uijers Honden negen duimen van de klink af, en de

tepels waren maar een duim en een half van elkander af; het onderlla einde’ van

yder uijer, dat is het naalle gedeelte by den tepel was hol, cn deze holligheid is

door een middelfchor in twee vakken verdeeld , het eene naar voren e.n het onder

naar agter; yder vak heeft een uitgang naar buiten, door middel van eene huis,

welke In den tepel loopt, en de biiiteiifte openingen van deze t vee buizen {londen
byna eene lyn van elkander af, en laagen agter elkander ; de liolfghaid der rarimmen
was twee duinieii diep, van den tepel tot aan de kiieragtige dolle, welke in derzd-
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ver grond is , op welke verfcheiden oneffenheden zyn : de holligheden der nijers

zya de bewaarplaatfen voor de melk, welke uit de mamklieren komt, zy zetten

zig uit en worden grooter naar evenredigheid van den overvloed van deze aflchei-

ding, (zie de befchryving van de nijers der geit.) .

liet hoofd van den kittelaar (^, ftg. 2 . PI. IP'.) hadtclf Ijmen breedte, op zes
lynen dikte en flegts vierljmen hoogte; dezelve ligt in eene holligheid aan den on-
derden Cimenloop van de lippen der klink (B\ deszelfs voorhuid is zeer wyd en laat

eene ledige ruimte (Q aan de zyde van den famenloop der lippen
; men vindt

aan de andere zyde van den kittelaar eene opening (Z>), welke geraeenfehap heeft
met eene holligheid , in welke men een boon kan leggen.

De icheede was een voet lang; wanneer zy opgeblaazen was, dan was haare ora-

trek een voet en vyf duimen in het deel (£), hetwelk aan de andere zyde der ope-

ning van den pisweg {F') ligt, en flegts een voet en een duim aaii het voorlle

gedeelte welke het engfte is ;
daar is eene plooi (Zf), agter den mond van

den pisweg,deze plooi wordt gemaakt door eene verdubbeling van het binnenfte

vlies der Veheede, en ftrekt naar voren; men heeft dezelve in deze afbeelding

opgeligtjom den mond van den pisweg bloot te leggen; zy is agt duimen latig en een

duim en een half breed in het midden.

De blaas is , naar evenredigheid der grootte van het dier zeer klein, zy tvasbyna

rond, en hadt omtrent anderhalf voet oratrek op haare gfootfte middellyn, en een
voet en vier duimen op haare kleinfle, die van den pisweg was drie duimen,
en dezelve was maar zeflien lynen lang.

De mond der lyfinoeder {1') ftak ter lengte van een half duim in de Icheede uit,
en de breedte van den boord, welken de randen maakten , was vier lynen ; de ope-
ninglis rond; de lyfraoeder hadt agt duimen en een half lengte van derzelver oor-
fprong tot aan de van ecnwyking der hoornen, de ingang ot* hals was natnv; liet

voorfte deel hadt negen duimen omtreks, het agtcrfle deel flegts zeven en een half

duim, de hoornen zeven duimen by de vaneenwyldng en flegts vier duimen en een
half aan hun uiterfte, zy ftrekken zig naar agter, en buigen zig naar buiten en naar
onder; zy waren omtrent zeven duimen lang in eene regte lyn gemeeten.
De bal lag op drie duimen afftandsyan het uiterfle van den hoorn; de trompet

flrekt zig op eene kromme lyn uit, die zeven duimen lang was, en maakt op de-
ze lyn veele kleine draaijen en kronkelingen ; eindclyk eindigt zy in een paviljoen.

De bal gelykt vry wel naar eene nier, en was eenen duim en agt lynen lang op der-

tien lynen breedtein het midden op de breedfte plaats, en omtrent agt lynen dik.
De vrugt ligt in een lamsvlies in een adervlies, en in een pisvlies, welk zeer ver-

fchilt van dat der herkaauwende dieren : de Waashand komt uit den navel ( ,

PL VIL') met twee flagaders en eene ader (Z); na dezelve opgeblaazen te heb-
ben, in een onvoldragen vrugt, heb il< gevonden, dat zy vjff duimen middel*
lyns hadt, op eenigen affland van den navel, en zig verlengende werd zy op
zommige plaatfcn verminderd tot een duim omtreks ; de lengte van het ge-
deelte ( C), van denavelflreng, welke zig van den navel tot aan het begin van
het lamsvlies (D) uitftrekt, was een voet en een half. De blaasband eindigt met
eene opening (A), welke op eene van de zyden van de navelflreng is, ter plaatiè

daar het lamsvlies begint, en zig aan alle zyden uiifpreidt
,
om de vrugt te om-

vatten; ter zeiver plaatiè maakt de verlenging van den Waashand het pisvlies, het-

welk ztg om den navelfireng Haat, cn al het overige (1') bekleedt; dit overige van
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de 'navelflreng was een voet lang en in een gedraaid. Wanneer het pisvlies, tot

aan het einde gekonen is, loopt her over het adervlies, bekleedt het zelve van bin-

nen
,
en hegi ’er zig aan, zodat deze twee yliezen, maar een geheel bekleedzcl niaa-

ken, tvelks binnenfte wandqi doorliet pisvlies (G) gemaakt zyn, en de buitcnde

door het adervlies hetgeen men by (/i)ziet, en omgekeerd is, om dezelve in de
figuur te vertonnen; de omtrek der mvelltreng tvasby den navel twee d.iinien

, en
by het adervlies drie duimen , omdat de vaaten grooter werden , naarmaate dat zy
tot het zelve naderden.

Het pisvlies van een paard maakt geen geheele beurs of zak, gelyk in de her-

kaauwende , maar het bekleedt omtrent de helft van dezydin der holligheid , welke
tulTchen het lamvlies en het adervlies is ; om een denkbeeld tc maaken van deze
holligheid en van de ruimte welke het pisvlies bellaat, verbeelden wy ons het

lamvlies als een zak, in welken de vrugc beflooten is, en het pisvlies en adervlies

als een anderen zak, welke over den eerden heen getrokken cn grooter is, zodat

'er eene ruimte tufleheu beiden blyft ; het tweede gedeelte van den naveldreng

doorloopt deze ruimte en verlengt zig van den eerden zak tot den tweedon; het pis-

vlies bekleedt dit gedeelte van de dreng en alle de binnende zyden van den twee-

den zak, wiens buiten zyden door het adervlies gemaakt worden , gelyk wy reeds

gezegd hebben; de mond van den blaasband , welke in de naveldreiyg is, by het

lamvlies, geeft een dik roodagtig vogt, het welk bevat is in de holligheid, wel-

ker paaien wy bcfchrecven hebben, en dat eenen pisreuk heeft, voor al wanneer

het warm is; men vindt ’er lighaamen in van eene vadezelfdandigheid, aan welke

men den naara van hippomaties gegeeven heeft.

Men meende voorheen dat het veulen, geworpen wordende, hetzelve op zyn
voorhoofd hadt; maar ik heb ondervonden, dat dit onwaar is, omdat het onmo-
gelyk is , dat deze ftoffe , tuffehen het laras-en pisvlies befloten , aan de vnigt

zoude konnen raaken, of naar buiten komen, zonder dat de vliezen, die hetzel-

ve bevatten , zouden gelclicurd zyn; maar wanneet de merrie werpt, en de vrugt

de vliezen breekt, als zy terwaereld komt, dan valt die zelfilandigheid met het uit-

loopend vogt uit, want geraeenlyk, heeft zy geene gemeenfehap met het lams-of

pisvlies, ook wordt zy nergens tegen gehouden; de vrugt kan het zelve niet op

het voorhoofd hebben, dan fiegts in een geval, dat zeer zeldzaam zyn m iet, dat

is, wanneer het uit zyne vliezen komende dezelve breekt, en ’er een gedeelte van

op het voorhoofd vaftgehegt blyft: het uitwas (hippomams) moet noodzakelvk in

dit gedeelte der vliezen liggen, om dat deszelfs gewigt, het naar de laagftcpliat-

fen dryft; welke ook het naafi: aan de klink is, op het oogenblik , dat ’er het hoofd

van de vrugt doorgaat; het was genoeg de ligging van de hippomancs wel te ken-

nen, om zig te verzekeren, dat hy niet aan het voorhoofd van het veulen kan

vaft zyn: rnaar om deszelfs natuur te kennen, moert men de gedaante onderzoekm,

welke altoos verlchillende is in verlchillende on^ierwerpen , en dikwyls in het-

zelfde onderwerp, en dan nagaan, welke eene overeenkomft hetzelve kon heb-

ben roerde vliezen tuflehen welke het bedooten is, of met de vlocillof, die ’cr

om heen ligt. Na vcrfcheiden draagende merries te hebben doen openen, zag ik,

dat ^ och de grootte der klompen , noch hun getal koude bepaald worden
, en dat

men •erfchefden vondt in hetzelfde onderwerp; cn dat ’er zommige niet grooter

waren, dan een erwt en miflehien kleiner, tcrvvyl andere vyf of zes oneen wco-
gen, en drie of vier duim lang waren, en anderhalf of twee duimen breed en om-
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trent een half duim dik cn meer, zo in grootte als in gewigt; dat derzelver zelf-

ibndigheid olyfbmin en flymerig was, cn onregelmatige holüglieden van binnen
hadt, zonder dat men eenigen fcliyn van vaaten ofhet werktuigelyke van een leevend
lighaani kondc onderfcheiden : ik z-.ig, dat zy uit Uykoinende laagcn bcllondcn,
en dat de randen gekarteld waren , dat is, eindigden door draaden welke in het
omringende vogt dreeven: alle deze aanmerkingen gevoegd by die, welke ik t;p

ide kleur van het vogt en desze Ifs weinige doorzigttgheid maakte, deeden my be-
lluiten, dat dep klomp, een zetzel van dit vogt is: en dit vvasgcmakkelyk te be-
wyzen, ik liet ’cr van uiiwaailèraen , en ik vond dat de lIofTe van het overfchot
zo volkomen gelyk was, aan die van den klomp, dat men zig in dezelve zoude
bedroogen hebben, ware de gedaante dezelfde geweeft; maar hier toe .zoude noo-
dig geweeft zyn , dat dit overblyiièl zig geformeerd hadt op dezelfde wyze als de

. klomp, door in liet vogt te dryven, gelyk dit gefchied tuflehen de vliezen der
vrugr, alwaar dit zeizel langzamer hand, door verfcheiden laagen aangrocit, en
zig"op zig zelven vouwt en Iiervoiiwt, zodat ’er holligheden in blyven, endoor
de beweeging van de moeder of de vrugr verplaatil zyiide , worden de randen
door verfcheiden ftootingen gekarteld, of zelfs alleenlyk door die van het vogt,
worden ’or (lukjes van los gemaakt, die dan nog niet volkomen aan het overige van
den klomp gevoegd zyn: zomtyds is deze klomp aan het pisvlies gehegt, en
trekt een klein gedeelte van dit vlies naar binnen, zodat het als een draadje "wordt,

welk het deeltje van den klomp fchynt te zyn; maar van dit gewaande ileeltje aan
’t welke de klomp zonder eenige aanhegting gevoegd is, kan men dien gemakke-
lyk affcheiden ; zie in (P/. Wil') een grooten klomp (/ )

,

welke aan een deeltje
(A) vad is, welk deeltje door het pisvlies gemaakt is, en twee andere kleinere
\L M), welke ook aan het pisvlies vad zyn : men heeft den grootden

,
Pl. IK.

fig. 1,) in zyne natuLirlyke grootte, met’ een gedeelte van het pisvlies (fi) afge-

beeld; men heeft dezen klomp geopend {fig. 2.) ora het binnende te toonen, "al-

waar men geen blykvan innerlyk werktuigelyk geftel ziet; de twee kleine (;?g.

3, 4.) zyn ook in hunne natiiurlyke grootte, met gedeeltens van het pisvlies als

doeltjes B). Ik zal dit duk waar over ik eene Verliandeling aan de Koning-
lykeAkademic gegeeven heb (0) , niet verder trekken, ik heb voldaan met de voor-
naanide dokken aan te haaien; voorts zal men in het vervolg van dit werk ver-
Icheiden doffen vinden , van denzelfden aart als de hippomaties is het
eenigde dier niet dat dezelve -heeft

, ik vond ’er in alle, daar ik eefl pisvlies vond.
Het adervlies raakt de lyfnioede-r .met zyne buicende oppervlakte; dat vaneen

vrugt voor haaren tyd ter w-aereld gekomen , hadt twee verlengingen in de ge-
daante van hoornen ,

w'elke met die derlyfmoeder overeenkomen. Zy donden zeven
of agt duimen van elkander, en waren elf of twaalf duimen lang; drie of vier

duimen breed aan den bodem, en eindigden aan het ander eind in een punt; men
zag op deze verlenging rimpels, of om zo te fpreeken plooijen, door vry diepe
holligheden onderfcheiden; deze ongelykheden gaven mjeer dikte aan het ader-

vlies; de holligheid, welke in deze verlengingen over bleef, was zeer klein, en liep

niet tot aan de eindens: daar waren ook vouwen op debiiitenfte oppervlakte
van het adervlies, digt by den bodem der hoornen, en op eenige andere piaatfen :

de
(«) Mémoires de l’Mcadémk royale des Sciences, 1751 , 1752 .
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de navelflreng was aan "het adervlies 'gehegt , ter plaatfe tiiflchen de twee verlengin-

gen , daar waren ook dikke vaaten, het welke alles toont, dat deze twee veilen-

gingcn of hoornen voor moederkoek dienen.

Om de vrngt van een paard te doen zien
,
gelyk dezelve in de lyfmoeder ligt,

met alle derzelver vliezen, heeft men eene draagende merrie in het midden van
maart gedood, zy was nog verre af van haaren tyd van werpen, want men meen-
de dat zy eerft in de voorgaande maand van jnny belprongen Avas ; nadat de lyf-

moeder en fcheede daar uit genomen waren, deed ik dezelve openen, en fchikte

alles gelyk men in (PI. FllV) ziet , alwaar men den kittelaar (^), den aars (A) , den
regten darm (C), het agterlte deel der Iclieede (D) ziet, benevens de openingder
pisbuis (A), het vlies, dat deze opening bedekt (A), de pisbuis (G), de blaas

(H\ de pisleiders (II)i de verlenging der Ichcede (K), de opening der lyfmoeder

(Z,^, devrugt (Af), welke door het lamsvlies (iV) heen gezien wordt, het ge-

deelte (O) van de navelftreng, dat van de vrugt tot aan (A) loopt, alwaar het

lamsvlieszig uitfpreidt', het gedeelte (2,) van de navelftreng, dat zig van het lams-

vlies, tot aan de plaats (R) verlengt, alwaar het pisvlies zig met het adervlies

vereenigt, het pisvlies (b)
,
hel adervlies (r), van buiten gezien, eea hippoma'

nes (^)aan eenfteeltje (X )> het adervlies aan de lyfmoeder (2') vaftgehegt, door

plooijcn, welke zig daar invoegen, het linker eijerneft (Z), en eindelyk dezaad-

vaten (a).

Devrugt, in deze plaat afgebeeld, was een wy:Qe, en was twee voeten een

daim en een halflang, gemeeten in eene regte lyn van de punt der lippen tot aan

den aars ; de omtrek van het lighaam , agter de voorfte pooten gemeeten
, was een

voet en een half duim, zy was een voet vier duimen en een half van den grond

tot aan den fchoftj men zag daar nog geen hair op, maar de eeiten op de voor-

fte pooten waren duidelj'kgeteekerid. Men ziet de deelen der voortteeling van de-

ze vrugt in de ( PI. l^IL') niet den regten darm (O) , den aars (P') en de blaas (Q̂ )

,

deze was rolrond , en geleek eer naar eene buis, dan naar eene blaas,waar{chyne-

lyk omdat het vogt, dat, daar in blyvende ,
haar konde uitzetten , door de pisbuis

uitliep; de pisleiders (/ZjR), de Icheede (S) en het lighaam van de lyfmoeder zyn

geopend, en men ziet ’er de opening (IT), van den pisweg, en het begin (ZQ,

van het vlies, dat denzelven in ’t vervolg raoeft bedekken, de hoornen (XX^ van

de lyfmoeder, hunne holligheden (2'T), en de ballen (ZZ), de trompetten van

Falloppius (aa), en de zaadvaten (i^f): de ballen waren zeer groot, de eene

woofT vyf grollen cn dertig grein, en de andere zes en twintig grein minder; die

van de moeder waren niet* veel zwaarder, want de eene woog 'flegts vyf grollen

en zeftig grein, en de andere een gros meer : de ballen der vrugt waren eyrond,

glad en effen, gelyk die van den hengft kunnen zyn, als hy volwaffen is; men
ziet een van de ballen der vrugt in zyne natuurlyke grootte (P/. IX, fig. 5), en

geopend (pg. 6), de doffe fcheen klieragtig en bruin, de ballen der moeder wa-

ren langwerpig en onregelmatig, men heeft ’er eene afgebeeld in fig. 7, met de

deelen," die ’er omliggen, het lighaam van den bal in de franje (A)

,

de trompet

(A% het uiterfte van*den hoorn der lyfmoeder (C): daar waren aan het buitenfte

dezer ballen vcrfcheiden ongelykhcden ,
welke door waterblaasjes, die zeer groot

waren, gemaakt zyn, en op een derzelven vondt meneenvry uitgeftrekc klierag-

tig lighaam ; de binnenlle zelfftandigheid bellondt uk kleine vaatjes en was wit

,

IV. Deel. X
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men zag daar holligheden van verfcheiden grootte, welke door waterblaasjes

gemaakt zyn; eene dezer ballen is geopeud (^g. B).

Ik keer weder tot de mannelyke vriigt, die voor iraaren tyd geworpen was , en van
wellceik by gelegenheid van de bekleèdzelen en van de navclilrengge^rOoken heb;
dezelve losgemaakt zynde woog de vrugt omtrent dertig ponden, en was twee voe-
ten en tien duimen lang, in eene. regte^Iyn van het uiterlte van den bek tot aan
het begin van den ftaart gemeetcn ; de lengte van het hoofd , van liet uicerfiie der
neusgaten totagter deooren, was tien duimen en een halfj de muil hadt agt dui-
men en drie lynen omtreks, aan de hoeken van den mond gemecten, die van het
hoofd was een voet en twee duimen, aan de dikfte plaats gemeeten, en gaande
over de verhevenheid, welke op het midden der kruin boven de oogen is; daar
was agt duimen lengte van de geleding des fchouders, tot aan den hoek van het on-
derft kaakbeen ; de omtrek van den hals wtis negen en een halfduim in het midden
der lengte; het lighaam hadt anderiialf voet omtreks ageer de voorfte pooten ge-
meeten, een voeten zeven duimen aan het midden, en een voeten vyf duimen
voor de agterfte pooten; delaatlle valfche ribben ftonden van de kam van het darm-
been maar een en een half duim af, de ftaart was zeven duimen van zjm begin
tot aan het uiterrte van den ftomp ; de hoogte van deze vrugt van den grond tot

de fchoft, was twee voeten, het armbeen was zeven duimen lang, van den elle-

boog tot aan de vuift, de pyp zes en een half duim, en het overige van het been
drie duimen en een half; de lengte van de dij was negen duimen, van het dikke
deel tot aan de wade, de pyp was agt duimen, en het overige van den agter-
poot vier duimen; men voelde de ballen onder het vel aan het begin der roede.
De ligging en gedaante der ingewanden en der maag waren dezelfde als in het

paard, hier boven belchreeven : de dunne darmen w'aren twintig voeten lano-, van
den portier, tot aan den blindendarni j de kronkeldarm en de'regte darm°waren
vyf en een half voet, tot aan den aars, dit alles fanisn geeft vyf-en-twintig en een ^

half voet; de lengte van den blin lendarm was zes en een half duim, de twaalf-
vingerige darm hadt twee tiuiraen en vier lynen omtreks op eenigen afftand van
den portier, het overige van haarc lengte üegts twee duimen, en op zommige -

plaatfenwat minder; de oratrek van den nugterendarm was twee en een halven
duim , en hier en daar maar twee duimen en twee lynen : de omgewonden darm
hadt twee duimen en drie lynen omtreks, en deszeifs dikte verniinderde tot aan
de inplanting met den blinden darm, alwaar zy maar een duim en zeven lynen
was; de omtrek van den blinden darm was aan zyn begin drie duimen en ne-
gen lynen, en wierdt allengskens naar zyn uiterfte einde kleiner, dit einde was
rond, en hadt een duim en negen lynen omtreks; de dikte van den kronkeldarm ^

by de inplanting van den omgewonden darm was drie duimen en negen ïyneuj^
gelykdie van den blindendarni, ter plaatfe alwaar dize twee ingewaïJen lamen
loopen; een duim verder is cene vernauwing iu den kronkeldarm, welke de-
zelve tot een duim en zeven lynen omtreks brengt, agter deze vernauwing vvierdt ;

de kronkeldarm dikker, cn maakte zyn eerften boog, beftaande uit de twee eer-
fta zakken; dit gedeelte was veertien duimen lang, en hadt vyf duimen omtreks
aan de diklle plaats, welke aan de linkerzyde was; daarna verminderde de dikte
van het ingewand over negen duimen lengte : zodat de nanwfte plaats maar een
diihii en ceii halfomtreks hadt; verder heen zwelt de kronkeldarm, omtrent ter leng-
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te van zeven duimen , en maakt den derden zak , wiens omtrek vyf en een half
duim is; het overige van dit ingewand en de regte darm hadden inanr twee dui-
men en drie lynen omtreks, behalven by den aars, alwaar de omtrek van den rek-
ten darm drie duimen en een half waS; de maag hadt negen duimen omtreks van
de regeer na de linkerzyde geraeeten, en by den flokdarm en op het midden der
maag, was zy vyf duimen en een half.

De lever en de milt hadden dezelfde gedaante en ligging als in het paard de o-root-
fte uitgeftrektheid der lever was negen duimen

, van de regter na de linkerzyde
en de grootlle dikte een en een half duim; zy woog een pond en drie vierde; de
kleur was van buiten roodagtig, als ook van binnen; de milt was vyf duimen en
een halflang, en twee duimen en een half breed aan haaren bodem, derzelver
grootlfe dikte was een half duim; zy woog een once en zeven groflên , de kleur
was roodagtig.

De nieren geleeken naar die van het paard , maar de regter nier was hooger dan
de linker, ter helftc van haare lengte, welke drie en een half duim was; zy had-
den twee duimen en een half breedte in het midden , boven en onder haare inbui-

ging, welke omtrent een duim diep was; het zenuwagtig middelpunt van het mid-
delrif was vyf duimen en een half breed, en hadt twee duimen uitgeftrektheid van
de holle ader tot aan den rand, die vlak over het borftbeen is; de breedte van hec
vleefchig deel was twee en een half duim op de zyden , en flegts vyftien lynen te-

gen het borftbeen.

De ballen waren eyrond, gclyk in het paard, zy hadden twee duimen leng-
te, op een duim breedte, en vyaren een half duim dik, hunne oppervlakte was
doorweeven met bloedvaten, die zeer duidelyk waren ; het lighaam der roede was
vyf duimen lang, van de van een Icheiding der Iponsagtige lighaainen tot aan het
hoofd, dat omtrent een duim lang was; het lighaam der roede, van het vel ai^e-
fcheiden, hadt een duim en een half omtreks, en het hoofd ter plaatfe van de kroon
twee duimen; de lengte der afvoerende buizen was negen duimen, van den opper-
baltot aan den pisvveg; de gedaante der blaas was ais een peer, zy hadt elf dui-

men omtreks, op haare grootlle middeilyn, en zeven duimen op de kleinfte, aan
de dikfte plaats, die van den blaasband was aan het uitkomen van de blaas een
duim en vier lynen , de hals van de blaas hadt twee duimen omtreks.
De borftklier llrekte zig van de eerde ribben

, tot aan den bodem van het hart
uit, die ingewand, de longen, enz, geleeken naar dezelfde deden in het paard
gezien; de longen uit het lighaam der vrngt genomen, en in het water geworpen
dreeven, maar opgeblaazen zynde, zonken zy.

De byzondere belchryving derweeke deden zoude ontzadielyk uitgeftrekt zyn,
zelfs voor de waarneeraingen

, die alleen haar opzigt hebben op de maaien en evenre-
digheden derdeelen, indien men dezelve in haare geheele uitgeftrektheid wilde

volgen ;
de veelheid der voorwerpen daarenboven , welke wy ons in dit werk voor-

gelield hebben , verpligt ons om my te bepaalen : hierom zullen wy tot het ge-
raamte van het paard overgaan ; het geraamte, dat ten onderwerpe van deze be-
fchryving gediend heeft, is vyf voeten en negen duimen hoog, van den grond af
tot boven het doornagtig uitfteekzd der wervelbeenderen van den rug, dat hec lano'-

llc is, en de hnogfte plaats der fchoft maakt, in het paard, van we’k dit het ite-

laamte is. Wy zullen de fchets derpaarden-beenkiinde niet volgen ,, d,jor welke het



1Ö4 DE NATUURL Y K E H I S T O R IE'

geraamte van het paard verdeeld wordt in drie deelen , welker eerfle de beenderen
van het yoorfteflel bevat, als die van het hoofd

, de wervelbeenderen van den hals’
de beenderen derfchouderen, en der voorpooren; de wervelbeenderen van den ru»
eïi der lendenen

, de ribben
, de bord , maaken het tweede deel j onder den naatn

van beenderen, van het Jighaam ; de beenderen van het. agterfteftel zyn die van het
bekken, van denftaart, en der agterpooten, maaken het derde deel (a\ Dezewyze kan^goed zyn , voor zulken

, die alleen over het paard handelen, maar zv
Naruurlyke Hiftorie ougevoegelykheden na zig Qeepen , wanneer men

alle de dieren met elkander zoude willen vergelyken, en dezelve op den menich
doen toepaOèn: om deze vergelyking te gemakkelyker te maaken, zullen wv debenammgen der beenderen van een menfehelyk geraamte aan die van het mard
en andere dieren toepaflen, en degewoone orde der Ontleedkunde van den menfeh
volgen, en met het hoofd beginnen.

Het hoofd van een paard beltaat byna uit het- zelfde getal van beenderen als
dat van een menlch^ deze beenderen komen met elkander overeen, en hebben vee*
Ie on^rlingc gelykheid zo in gedaante als in plaatfing in beide onderwerpen, on-'
dertulTchen is er groot verfchilin hunne evenredigheid, en in de ge heele gedaan-
te welke tut hunne vereeniging voortfpruic; het grootfte verfchil wordt veroor-
zaakt, door de uitgeftrektheid der kaakbeenderen, en van den neus van het paard
en door de kleinheid van de herlfenpan, in vergelyking van-die deelen in den menfeh :
het hghaara van het onderkaakbeen van het paard eindigt van voren in de tan-.

m vereeniging der kaakbeenderen maakt het onderfte
einde van het aangezigt; de ageerde uitlleekzelen van het onderkaak-
been zyn zo veerheven, dat zy het agicrhoofdsbeen (5>nder(leunen

, op de hoog-
te der opperhoofdsbeendcren en hooger dan het voorhoofdsbeen, waar door het
voorhoofd van het paard, m plaats van bolrond te zyn eene vlakte maakt, welkem dezelfde ftrekking ligt,, als de eigen beenderen-van den neus; deze beenderen
zyn zeer groot, en ftrekken zig byna zo ver vooruit als de kaakbeenderen.
Wanneer men dus onderllelt dat het hoofd van het geraamte van een paard i

zo geplaatft is , dat het Iighaam van het oiidcrfte kaakbeen voor grondftuk f ^ D
dient , en men het zelve van voren ziet, dan ligt de bovenfte vlakte fchiiinfch naarvoren en vertoont een eyrond . wiens voorde einde langer , en laager dan het ^tS-
fte IS, , dit eyrond is in het onderwerp, dat wy befchryven, twee voeten lan'»^ en
agt duimen en vier lynen in de grootde breedte, welke aan de bovenft^ randin deroogpiutenis: dit hoofd, van ter zyden gezien , vertoont een onregelmati<4n driï
hoek waar van het grondhuk C) oWnt vyftien duimen langf dSêzvJevan den dnehook wordt gemaakt door de lengte van de bovenfte oppervlakte 5)
van het hoofd , en de andere zyde door de hoogte van de oppervMte rc B), weike het hoofd vertoont, wanneer men het van agteren ziet: deze obpetvlakte is
langwerpig, en is omtrent een, voet hoog op zes duimen en drie lynen bree lte in het

het hoofd m -t het eerlle wervelbeen vandea

Sr n, V"
het bovenfte gedeelte van deze oppervlaltte. Wanneer men het hoofd van

ÏÏnK- op de bovenfte oppervlakte ligt, om het van oude-

S tU hSf.?
eene eyronde gedaante, bynagelyk als van boven, en menziet den hoek verheven, welke het hghaam van het onderkaakbeen maakt; einda.--

(«J ae Cavalerie, par Mr, dj: . Gahsau^t
,
pag.
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lyk indien men het in dezen fland van agteren ziet, vindt men dat het eindigt tnnt

het agterIioofdsbeen,welk eene vreemde gedaante heeft, die men met een olïenkop
vergeleeken heeft.

Men begrypt ligtelyk, dat alle deze gedaantens, welke ons tot voorwerpen van
vergelyking dienen, noch regelmatig in hunnen omtrek, noch vlak, noch vol in
hunnen inhoiid zyn ; zy zyn integendeel ruwe vertooningen van vcrfcheiden gmi:-
pen of byeenllellingen

, die, fchoon zeer onregelmatig, egter met rege!matio-e ii-

guuren moeten vergeleeken worden
, om ’er een net denkbeeld van te vormcm

Wanneer men de beenderen der bovenfte oppervlakte van het hoofli van een
paard nauwkeurig nagaat, moet men zig over de uicgellrektheid der eigen beende-
ren van den neus verwonderen ; hoe verbaazend groot ook het onderkaakbeen Ichy”-

ne, het is op verre na zo groot niet, in vergelyking van dat van den nienfcli, als

de cigenlyke beenderen van den neus, gelyk men uit de volgende afmeetingen zien

kan. Het onderkaakbeen van het paard heeft twee voeten en een half duim leng-

te, van het voorfte uitcrlle (zf), tot aan her knokkelswyze uitlleekzel (ö), de
buiging van den hoek (fii) volgende, daar de eigenlyke neusbeenderen, in dit on-

derwerp ,
tien duimen lang zyn ; maar het blykt ,

dat zy ’cr omtrent elf zoudea

geweefl: zyn, waren zy aan de punt niet gebrooken gewoed.

Om een denkbeeld te krygen , van de voornaamfte gedaante van het hoofd van een
paard, moet men de gedaante en de maaten van het onderkaakbeen wel kennen j
het voorde deel {/!) eindigt met de liiytanden, zonder dat daar een kin is, des-

zelfs breedte agter de agterde fnytanden , is twee en een halven duim , en alleen

een duim en agt lynen ter plaatlè van de Óoote dangruinitens {F), welke de fraal-

fte is, van daar wordt het allengskenswat breeder tot aan de hoeken (C), welke
tivflchen het lighaam’, en de agterde uitdeckzels zyn; het kaakbeen van het paard
derhalven , in plaats van een boog naar vooren te maaken

,
gelyk in efen menlcli

,

maakt eenen hoek, wiens zyden omtrent een voet lang zyn, van het voorde ein-

de tot aan de plaats, alwaar de uirdeekende beenderen zig naar boven buigen ; zy
zyn tien duimen hoog van deze plaats af tot aan het knokkelswyze MÏtlleekzel

, en
elf duimen en een half, tot aan het kroonswyze ukdeekzel, om dat dit hog^jr is

dan het ander: dit kaakbeen heeft vyf duimen breedte, aan den omtrek van deu
hoek (C) en maar twee en een half onder de groote inliiyding (D) , welke tuQchen
de twee uitlleekzels in is: de twee hoeken Haan vier duimen van elkandereu , van
buiten naar buiten gemeeten , en de knobbelsgewyze uitfteekzelen agt duimem,
ook van buiten naar buiten gemeeten.

Uit deze afmeetingen ziet men dat het onderkaakbeen van een paard lang en ITnal'

is, het is ook van voren zeer laag en van agter zeer verheeven : cn daarom- is ook
het agterhoofdsbeen , aanhenbovenlïe van het hoofd vaneen paard, en deopening
der neusgaten (G') byna geheel beneden, omdat daar geen kin is, -en dilt hetmid^
dellle van het opperfté kaakbeen maar omtrent twee duimen cn agt lynen hoo'r

is, drie duimen en een lyn breed , en maar twee duimen en twee lynen
, ter plaatie

van de ftangruimtens of(//)laagen; welke bet fmalile is; maar (iet ofmerkaakbeen
wordt aanmerkelyk breeder; naarmaate hetzelve het jukbeen nadert (/), zodat hcc
aan wederzyden zo veel vooruitweekt

,
als die beenderen; het hoofd van het paarJ

is daar ter plaatfe zeven duimen- en vier lynOn breed : de beenderen der opperkaak
loopen niet. tot aan de oogen, gelyk in den menfeh, fchoon zy byna een voet lang
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zyn, van hun voorfte uiterfle tot aan de plaats alwaar het jukbeen en na^elbeentje
elkander raaken

, en daar is zes duimen en vyf lynen afllands tuffchen de opening
van de neusgaten en de oogputten : deze opening is langwerpig

, en heeft omtrent
twee duimen op haar breedüe, en is vyf duimen’ en drie lynen hoog^ de bovenfte
zydc wordt door het voorde deel der eigentlyke neusbeendcmn gemaakt, welke drie
duimen en vyf lynen over de opening der neusgaten loopen, en in een punt eindi-
gen (ö).

De oogkringcn (K) zyn eyrond, hunne grootfte middellyn loopt dwars, en be-
vat twee duimen en een half, en de kleine twee duimen en vier lynen; in plaats
van onder het voorhoofdsbeen geplaatdte zyn, gelyk in dcnraenfch, zyn zy ter
wederzyden naad het lighaam van dat been, dat de ruimte tuflcheu de twee ’oo«--

putten bdlaat, gcplaatll:; deze ruimte is zes duimen en twee lynen breed, alwaar
dc afftand het kleinfte is : het voorhoofdsbeen zeer fiiial en de eigenlyke neus-
beenderen zeer breed zynde in vergelyking van dezelfde deelen in^den menfch,
zo ftaan de oogputten van een paard aan de zyden van het hoofd

; en het voor-
hoofdsbeen is aUcenlyk zo fmal, omdat de uitgebreidheid der andere beenderen
van de her.Tenpan zeer klein is naar evenredigheid van de grootte van het dier.

Hoe weinige uitgehrelctheid de herflênpan ook hebbe
, is daar egter een been

meer in dan in die van den menl^; dit been wordt het toupet- of" bles-been ge-
naamd, cn is van gedaante ais een driehoek ; deszslfs groudftuk raakt aan tet
voorfte gedeelte van het agteihoofdsbeen, en deszeifs top is tuOchen de twee
wandbeenderen geplaatft.

Wy hebben reeds doen aanmerken , dat het agterhoofdsbeeu van een paard zeer
veiheeven is, en om zo te fpreeken in de hoogte gehouden wordt door de takken
van het onderkaakbeen, welke de holligheden der geleedingen en de jijkbeens uit-

heckzelen der flaapbeenderen tot eene groote hoogte ondcrlïeunen, zodat het aoter-
hoofdsbeen in plaats van aan het oiidcrdeel van de herffenpan geplaatft te zyn ge-
lyk by den menfch, zig aan het agtcrlte deel bevindt, en dat de bovenlte zyde
van het hooül van het paard, naar agteren eindigt, door de dwars lynen van het

(a) De neusbeenderen, en die van het opperkaalibeen
, enz, geeven door humre uitgebreid-

heid ook eene groote plaats aan het fnotvlies, hetwelk alle de kegelagtige holtens van den
neus bekleedt, en zig in de kaakbeens en voorhoofds boezems uitfpreidt, en de doffe welke
doordü viies fypelt, bederft ligtelyk in de paarden, zodat zy eene ziekte kan verooi^aaken
d e men tot heden toe voor dooJeiyk gehouden hadt, en welke men den droes noemt- dit is

om zo te fpreeken de peft van de paarden, wyl zy befmcttelyk is, en tot nog toe alle paarden,
die d;’ar van aangcitooken zyn, heeft doen derven; men kan zig niet genoeg huailcn, om deze
ontdekking, gemeen te maaken welke de Hr. m la Fosse Hoefanit van des Konings paarden,
omtrent deze ziekte gedaan heeft, en welke hy aan het gemeen medegedeeld heeft, in een
boekje genaamd; Traité furie veritable ftegc delamarve desCbevaux, ^ lesmoysns d'y rmedier

,

Pa-
ris 1749 Kn inderdaad d-jlir. ns i.a Fosse heeft na vecle waarneeraingeii opgeuierkt, dat de
plaats van den droes in gcene der ingewanden is, ge'yk de long, het hart, de lever, de milt,
dc nieren, enz, gcIyk men altoos meende, maar in hst fnotvlies, cn in de kaakbeenshollighe-
den en in die van het voorhoofd, alwaar hy wel goede etter gevonden heeft, en zweeren, weike
zomtyds dczclfflandigheid der beenderen zelven doorknaagd hebben, enz. De droes is derhalvcn
een piaalfelyk kwaad, dat door plaatfclyke middelen kan geneezen worden : de Hr.CE la Fosse
heeft een bekwa.im middel uitgeJagt, omdczelve onmiddelyk op de aa.ngedaane plaats te bren-
gen. cn hy heeft het gedaan door middel^ van de trepaan te ffelien, op de beenderen, die
het kwaad bedekken; en hy heeft reeds ondervonden, dat deze heh.indelirg niet gev.arly’k is,

tn daar is veel hoop, dat de vogten, die men kan inipuiten
, oni den etter mede te lleepen

,

cn Je zweeren te geneezen, dc gewei fdite iikwcrkinge zullen hebben, het geen dc onder-
vinding reces zeer vvaarfGiiynelyk maakt.
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iiitaeeken : het hoofd draaijende, zodat het op

S oppervlakte hgt, en zo men het dan van agteren befchouwt o-cr
lyken de div<ys l3’nen eemger wyze naar een ollenmuil

j de twee knokLls v^anhet agterhoofdsbeen maaken het hoofd uit; de doornagtige uitdeckzel? zvn eenduim en elflynenlang en verbeelden de hoornen van een os; het groote oir vanhet agterhoofdsbeen heeft omtrent een duim en een halven raiddeltvps
° ^

De fnytanden en hoektanden waren niet wel genoetr bewaïrd in
werp, wea, van ik ttans fpreeke : ik heb dezelve I, eeïan™ eno d ibyna ran dezelfde grootte was , en ik heb gevonden dat de zes nivCc” vL’, êoppei kaakbeen, van voren bolrond waren langs hunne geheele lengte- dat de

kaakbeen reezen, en de hoektanden inau elflynen, dat zy alle negen lynen breed zyn aan hun uiterfte einde, en v\ f Ivnen-
dik; de zes liiytanden van het onderkaakbeen , waren minder bolrond, dan die van
het boven kaakbeen, en bygevolg weinig maar boven geboogen, zy waren ook
wat minder breed en dik, maar byna van dezelfde lengte, de hoektanden waren
eenigzins kegelagtig, en veel kleiner en korter, dan de ftytanden. Ik keer weder
tot het geraamte; dit heeft vier hoektanden, twéé in yder' kaakbeen

, een aan we-
derzyden, op v^rftien lynen afftaiids van de eerde der fnytanden, en twee duimen
en vyf lynen van de eerde der kiezen, en een duim en agt lynen afdands ,van el-
kander in het onderkaakbeen

; de hoektanden van het boven kaakbeen da 11 maar
vjn lynen van de eerde dér fiiytanden

, en drie duimen van de eerde der kiezen
en een dium en agt lynen van elkander.

Het paard heeft vier-en-uvintig kiezen, twaalf in yder zes aan] yderzjde, wdke elkander raaken, en eene rei van omtrent zeven duimen lengte maa-Ken; verder zyn daarin zommige paarden, voor de tanden van het opperkaakbeen,
twee kleme tandjes, rvelke de eerde kiezen raaken, een aan yderzvde, zvzvm
maar drie lynen breed; de twee eerde kiezen van dat kaakbeen zyn de bridile
van allen, zy hebben tot anderhalf duim breedte, hunne voorde zyds is zeer dim
zodat de hovende oppervlakte eenen driehoek maakt, wiens grondfeuk elf Iraen bc-
vat, en den tweeden tand raakt: de gedaante der eerde tanden van het onder-
knakbeen is dezelfde, raaarzy zyn maar zedien lynen breed, en maar agt Ivnen
dik aan de zyde van den tweeden tand : de vier middel tanden van yder zvde , in
beide de kaakbeenderen zyn vierkant, en byna van dezelfde breedte, dat is omtrent
dertien I^ynen, dochzy zyn maar omtrent negen lynen dik in het onderkaakbeen:
die van het boven kaakbeen zyu veertien lynen dik; de laatrte kiezen zyn breeder
dan alle de andere, behalven de eerlle; zy zyn zeflien lynen breed, maar de ag*
terfte zyde is veel dunner dan de voorRe, die zo breed 'is, als de zyde van den
op een na laatflen tand, aan welken zy raakt : alle deze tanden zyn omtrent a<^t ly-
neahoog, luiten de tandkullên; die van het bavenkaakbeen verfdiillen vui de
andere door hunne bmtenfte zyde , op welke ’er twee loodregte ftreepen zvn de een-
op den voorden rand, en de andere op het midden van deze zyde; de twee voo--
fte tanden hebben ’er zelfs drie, maar die zyn zo verheeven niet als de andere
Men kan het tongbeen als een aanhanjzel van liet hoofi aaomerken wvl h-t aan

de flaapbeenderen gehegt is; maar het is eer eene fiamenftelüng van’b4-d'-rpn
dan cen eenig been, want men kan ’er zeven beenderen, en mürcbiea ne<ren -1
onderscheiden, gelyit vvy toonen zulicii. De twee voornaamilein grootm zvft
aan yder zyde, gebed, üi eene holligheid, tullchea. de beenagtiim 4hoofbuis eï
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het prieniswyze uitfteekzel, een weinig naaragter, en ftrekken zig naar voren,

tot aan de plaats tiificlien de twee laatfte kiezen ; zy hadden in een paard van ee-

ne middelmatige grootte yder omtrent zes en een half duim lengte, een half duim
breedte van boven naar beneden, in het midden; zy zyn zeer dun, wam hunne

dikte is maar eene halve lyn , of eenlyn, in het grootile deel van hunne uitgellrekt-

heid , het voorde einde is dunner , en , het agcerlle veel breeder, en van boven uit-

loopende in eene verlenging , die zig met het flaapbeen geleedt ; deze twee deelen

van het tongbeen., ilonden twee duimen en negen lynen van elkander af na de

agterzyde , en een duim en agt lyncn na da voorzydc
; zy vercenigen yder door

hun voorde uiterfte met een lang been, dat .zig naar benceden uitdrekt,en een wei-

nig naar binnen en naar agter ; ter plaatfe van deze geleeding vindt men een klein

beentje, byna als een erwt, of liever als een boon, in gedaante en dikte, het

welk naar voren en een weinig naar boven geplaatft is ,
zo dat de drie beenderen

dkanderen in dezegclcedingraakcn; het langwerpig been, hetwelk het derde is in de

orde, die wy volgen, was veertien lynen lang, en twee lynen breed, het is wat

plat op de zyden ; deze twee beenderen , waren aan hunne onderde einden maar

een duim van elkander; zy geleeden zig met een ander been, gelegen tulfchen de

zes beenderen welke wy opgenoemd hebben , drie aan yder zyde, waarom men dit

het middeibeen kan noemen : deszclfs gedaante kan met een vork vergeleeken wor-

den, zó gemaakt, dat deszelfs deel en punten yder twee duimen lang zyn, een

weinig plat aan .de zyden, en drie of vier lynen breed, en dat de punten maar een

duim en agt lynen aan himne eindensvau elkander daan , en ter plaatfe van hunne

vaneenwyking eene vry regelmatige kromme lyn maaken.: deze twee takken ftaan

raar de binnenzyde, en bevatten het ftrotten hoofd van voren en een weinig van

ter zyden, en de fteel deekt vooruit onder de tong; de twee langwerpige been-

deren geleeden zig aan wederzyden op eenigen afftand, van de vaneenwyking

van het middeibeen, hetwelk men aanziet als het eigentJyk tongbeen (^r), want

volgens dit gevoelen , zyn .de twee groote beenderen , welke aan het agterhoofds-

been vaft zyn, alleen verlengingen van het tongbeen; wat ’er ook van zy , zy fchy-

nen twee armen, aan welker einden het middeLde been is, door de twee langwer-

pige beenderen om zo te fpreeken opgehonden : wy hebben reeds zeven beende-

ren in het tongbeen geteld, het middelde daar by gereekend zynde; maar indien

wy dit laatde befchouwen , ziet men ligtelyk, dat deszelfs twee takken doormid-

del van eene famengroeijiug aanhetlighaam vadgehegt zyn; het welk reeds de ne-

genbeenderen maakt, waarvan wy fpreeken, en miflehien zoude de deel van die

vork een byzonder been maaken in een jong paard ; maar wanneer wy van het tong-

been van den os fpreeken , zullen wy dit duk weder opvatten.

Daar zyn zeven wervelbeenderen in den hals , de onderde zyde van het eerde

(L) is drie-en-twintig lynen lang, en de hovende twee duimen en drie lynen, de

voorde gelecdende uitdcekzels daar niet by gerekend; deze lengte der hovende

zyde van het eerde wervelbeen komt met de plaatfing van bet hoofd overeen

,

hetwelk naar beneeden helt; de hovende deelen der geleedende uitfteekzelen

,

zyn naar voren en naar beneden geboogen, op de onderde deelen, die ookuaarvoo-

lengeboogcn zyn, en naar boven op de boveufte deelen, zodat ’er vier voorde fuit-

deek-

((*)
Lavra^s connoijjancs du Cheval

,
avicVAnitomUdu Ru^nitinfoU Paris 1647.
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fteekzels, van voren zyn, uiflchen welke de knokkelswyze uitfteekzels van
het agterhoofdsbeen , ingevoegd zyn, het geen, in zommige gevallen, de bewee-
ging van het hoofd van het paard belemmert , in vergelyking van die van het
hoofd van den menlch : de dwarfche uiclteekzels zyn zo groot dat men dezelve
by hondsooren vergeleeken heeft; men hadt iiicdrukkelyJc moeten zeggen by die
van een waterhond , maar nog is het beter dat men zegt dat zy vvat naar beneeden
hangen, dat zy ter lengie van vier duimen zig van voren meer aoter uitllrek-
ken, en byna twee duimen breed zyn; hetgehecle wervelbeen is een half voet
lang van het eene einde tot het andere ; de onderlie zyde van het lighaam heeft
een uitlleekzel in de gedaante van een knobbeltje, hetwelk men met de tip van den
neus vergeleeken heeft; het gat van dit wervelbeen is maar zeventien lynen breed
van boven naar beneeden , en een duim en agt lynen lang. van de eene’ na de an-
dere zyde.

Het tweede wervelbeen (M") heeft zyn tandsvvyze Ipil, gelyk in den menlch:
dit wervelbeen en alle de andere in den hals van-het paard zyn verlengd

, maar in

verfchillende evenredigheden met elkander
;
het tweede is het grootlle van allen

,

want het is wyf duimen lang in eene regte lyn gemeeten, van het agterlle ein-

de van de geleeding der binnenfte zyde tot op het midden der holte tulfchen de
twee voorlle gelecdende uitfteekzels, welke den grond der fpil maaken

,
gemeeten,

en vyf en een half duim van het einde der agteilic^eleedcnde uitfteekzels, tot aan
het einde der voorfte.

Het derde en vierde wervelbeen (N O), zyn byna van gelyke grootte, daar is

drie en een half duim lengte van het agterfte einde van het uitlleekzel der beneden-
lle zyde, tot aan het begin der bolrondlieid van de vo.orfte zyde van het lighaam
des werv'elbeens , en omtrent vyfen een half duim lengte van het agterfte uiteinde
van het agterfte geleedende uitlleekzel, tot aan het einde van het voorfte in het
een en ander dezer beide wervelbeenderen. De eerde dezer afmectingen , op het
vyfde wervelbeen genomen, is maar drie duimen en drie lynen, en op het

zesde (^) drie duimen, en eindeiyk twee duimen en drie lynen op het zevende

(R), hetwelk het kleinfte is van allen; de tweede afracetiug is van vyf duimen
en een half op het vyfde wervelbeen, vyf duimen op het zesde, en vier duimen
op het zevende,

De lengte van het doornagtig uitlleekzel van dit wervelbeen is tien lynen ,
maar

zy is niet gevorkt gelyk by den menlch ; bet doornagtig uitlleekzel van het zesde

wervelbeen is veel korter dan dat van het zevende ; op het vyfde vierde en der-

de is daar flegrs eene ligte Ichyn van deze uitfteekzels, dat van het tweede wervel-

been heeft de aneefce uitgellrektheid en maakt eene lbort van kam
,
welker voorfte

deel omtrent twee duimen hoog is, en deszelfs twee taltkcn in plaats van uittefprin-

gen gelyk by den menfeh , kruipen naar agter op het lighaam van het wervelbeen

;

alle de wervelbeenderen van den hals hebben hunne onderlie uitfteekzelen op het
lighaam van yder wervelbeen

;
maar dit uitlleekzel is zeer weinig verheven op

het zevende, en byna geheel niet op het zesde: daar zyn twee groote uitfteekzels

een onderft en een agterll (5)

,

aan yder zyde van het lighaam van dit wervel-
been ; de voorfte zyde van alle deze wervelbeenderen is zeer verheeven en bolrond
en de agterlle zeer holrond ; de agterfte dvvarlche uitfteekzels gelykeii in het groot
naar die van den menfeh : de hals van her geraamte was omtrent twee voeten lantr,

IK Deel, Y
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de offltrck op de agterfte deelen van het derde wervelbeen genomen
, was veertien

duimen ,
op die van het zesde dat het dikfte is omtrent zeliien duimen, en op die

van het zevende veertien duimen.
Het gedeelte der rtiggegraat , welk door de wervelbeenderen van den rug gemaakt

wordt, is twee voeten en agt duimen lang ;
daar zyn agtien wervelbeenderen en

agtien ribben, deze wervelbeenderen gelyken zeer veel meer naar die vandenmenlch,
dan de wervelbeenderen van den hals; het grootfte verlèhil dat men vindt is in de
doornagtige uitfteekzelen

, dia naar evenredigheid in het paard veel langer zyn;
dat van het eerfle wervelbeen van den rug (T ) is twee duimen en een half lang, dat

van het tweede is zes duimen en drie iynen, dat van het derde (Z) zeven
duimen en negen lynen ; dat van het vierde (3") agt duimen en drie lynen , dat

van het vyfde(Z) is van dezelfde lengte, maar het fchynt verhevener, omdat het

minder fchuinlch Haat, dan da vorige; de volgende verminderen tot het veertien-

de (/at), dat flegts omtrent drie duimen hoog is, de andere zyn van dezelfde hoog-

te: het eerfïe uitftcekzel is regt, de tien volgende ftaan fchuinfch naar agter, dan

volgen daar drie regte , en de andere Haan fchuinfch naar voren
,
hét agtiende is

het breedfte van allen , het is omtrent twee duimen breed. De lighaanien der wer-

velbeenderen gelyken zeer veel na die van den menlch, en zyn omtrent een duim

en agt lynen lang.

Daar zyn agt waare en tien vaifche ribben , de eerfte waare ribben (b) een aan

wedcrzyden, zyn tien duimen lang, hunne kromte is zo veel niet, als die van de
ribben in een menlch , met welke zy dus overeenkomen ; in plaats van met de wervel-
beenderen en het borllbeen eene naar een hart gelykende gedaante te maaken,maa-
ken zy een foort van driehoek , van welke het wervelbeen het grondlluk is , en

waar van de top door de vereeniging der onderfte deelen van de ribben gemaakt

wordt : deze ruimte heeft omtrent drie duimen en een half aan haar grondlluk, en

omtrent zes duimen en een half hoogte; de tiende rib (c) en de elf^e (d) hebben

de grootfte lengte, als zynde twee voeten een duim ; de laatfte (e) der vaifche rib-

ben is maar veertien duim en een half lang: voorts zyn de ribben van het paard vry

gelyk aan die van den menfeh, behalven dat zy naar evenredigheid nog dunner

zyn; de fmalfte zyn omtrant een half duim en dc breedlle eenen duim en agt ly-

nen; maar de onderlle einden dar eerfte ribben van yder zyde zyn eenen duim en
zeven lynen breed.

Het borftbeen (fg) is fameiigedrukt en plat aan dezyden, bolrond en om zo
te; zeggen fnydende van voren, langs zyne gehaele lengte, die van zeftien dui-

men is; in dit geraamte fchynt het maar uit vyf beenderen te beftaah, maar in een

jonger onderwerp ,
dan dat van hetwelk men dit geraamte gemaakt heeft, konde

men zes beenderen onderfcheiden : het eerfte is aan dezyden famengedrukc, en

heeft een duim en tien lynen lengte van voren, en van agteren omtrent anderhalf

duim, de breedte is twee duimeii en agt lynen, dc dikte aan de agterzyde veer-

tien lynen , en flegts vyf lynen van voren : het tweede been van het borftbeen is

byna van dezelfde gedaante als het eerfte , maar het is kleiner en dikker naar agter;

het derde is ten opzigte van het tw^eede , en het vierde ten opzigte van het der-

de, even als het tweede ten opzigte van hef eerfte; het vyfde cindelyk is lang-

werpig, en vertoont van voren eene vlakte van vyf en een half duim lang, en

tvyee duimen en drie lynen breed : de twee eerfte ribben vosgen zig aan het boven-
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fle en agterfle gedeelte van het eerde been, en de twee volgende eindigen tus*

fchen het eerfte en tweede been., de twee derde tiilfchenhet tweede en derde been,
het vierde paar tuflchen het derde en vierde been, het vyfde paar tiiiïchen het

vierde en vytde been, eindelyk het zesde, zevende, en agtfte paar eindigen aan
dezyden van het vyl'de been

, hetwelk uit twee beenderen beftaat, die door den
ouderdom vereenigd zyn.

De wervelbeenderen der lendenen zyn zes in getal in het geraamte, naar hetwelk
deze befchryving gemaakt is ; maar het zelve met verlche onderwerpen vergely-
kende, heb ik gezien, dat het getal der wervelbeenderen van de lendenen ver-
fchilt in verfchUlende paarden, en dat ’er in zommige maar vyf en in andere zes
zyn : die van dit geraamte gelyken veel na de laatfte wervelbeenderen van den rug,
vooral door de doornagtige.uitdeekzelen, welke byna dezelfde lengte en dezelfde

breedte hebben
,

en ook naar vooren geboogen zyn ; de .lighaainen der lenden

wervelbeenderen hebben ook byna dezelfde lengte, maar de bykomende uitfteek-

zeis zyn zeer lang en zeer breed, men zoude dezelve voor kleine ribben houden j

die van het tweede wervelbeen der lendenen {h) zja de langde, en zyn byna vier en
een half duim; die van het eerde (0 het derde (^)zyn even groot, maar een

weinig korter, dan die van het tweede, die van het vierde_(/) en van het vyfde

(m) zyn nog kleiner, maar die van het zesde («) zyn maar drie duimen ; de breedte

van deze uitdeekzelen loopt tot twee duimen en drie lynen, en is zeer onregel-

maatig, de uitdeekzels der drie laatde wervelbeenderen raaken elkander en zynon-
derling famengehegt ; de wervelbeenderen dep lendenen zyn tot twee duimen lang.

Het heiligbeen van het paard is driehoekig , het hadt in verfcheiden paarden van
middeJbaarc grootte omtrent de lengte van zeven duimen en was zeven duimen
breed aan zyn voorfte einde, welk een cirkelboog maakt, holrond van voren; het

heeft vier gaten aan yder zyde, en fchynt uit vyf vaifche wervelbeenderen, welke
yder hun doornagtig uitdeekzel hebben , fiamgedeld te zyn; heteerfle is dun,final

en naar agter geboogen; het tweede is hooger, het is twee en een half duim lang ;

de andere -verminderen allengskens, zodat het laatde maar anderhalfduim hoog is

:

bet tweede is het breedfle
, zynde anderhalf duim breed aan deszelfs einde , de an-

dere zyn minder vooral het laatftc, dat maar een duim breed is, in het midden vaa
de hoogte. *

.

De ftaart (o p') van dit geraamte is maar omtrent een voet en een halflang, en

beftaat uit dertien vaifche wervelbeenderen , maar in een verfch onderwerp Jieb ik

’er vyfticn geteld; en ik heb reden om te gelooven, dat ’er eenige ontbraaken,

want volgens verfcheiden Schryvers (/>) moeten ’er zeventien zyn : in het geraam-

te dat ik befchryve, hebben de twee eerde doornagtige uitdeekzelen; alle de

vaifche wervelbeenderen, uit welke de daart bedaar, hebben cenigen fchyn van

uitdeekzelen, zy worden allengskens koi ter en dunner, zodat het laatde maar een

duim lang is en drie lynen middellyns heeft op zyne dunde plaats.

Het bekken bedaar uit dezelfde beenderen als. by den raenfeh, maar hunne
evenredigheden zyn zeer verfchiilende, en hunne plaats komt met de houding van

(fl) Le vraye connoijjance du Chsval, ^c. avec VAnatomie du Ruyni, Tab. 37. ^ 53. Elémetls.

de Cavalerie, par Mr. db tA Guebiniere, pag. 180,
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het paard overeen, zodat de darm of dije beenderen naar vooren liaan, en dé
fchaambeen deren naar onder, en de heupbeenderen naar agrer.

De darmbeenderen {q) zyn driehoekig ; de bovenrand in plaats van rond te
zyn als een boog, maakt den grond van eenen drieiiaek, en het onderfte einde
van het been maakt den top van dien driehoek, welke door eene pansgewyze hol-
ligheid eindigt; de grondlyn van den driehoek is negen duimen en een halflang, in
eene regte lyn geraeeten, zy is wat krom en naar voren verhoeven, de binnMfte
hoek komt overeen met den agterllen rand van dat been in den menlch, erf de bui'
tenlle hoek met den voorden rand : deze hoek fchynt geknot geweeft te zyn

,

men ziet ’er knobbeltjes, welke overeenkomen met de doornen aan den voorranti
van het zelfde been in den menfdi ; die van het paard is vyf duim en een half
hoog, van het middelpunt van de panswyze holligheid tot aan den grond van
den driehoek ; het lighaara van het been is zeer nitgerekt , hebbende niet meer dan-

twee duimen en drie lynen breedte op eene lengte van drie duimen
, daar na wordt

het breeder om den driehoek te maaken , waar van de twee zyden hol zyn ; de-

holte der buitenzyde maakt een gedeelte van de randen van het bekken, men ziet

daar geene ^andere holligheid j welke men by de groote heups uitfnyding kan ver-

gelyken ;
de panswyze holligheid heeft maar twee duimen en een half nhddellyns.

De heupbeenderen zyn groot, zy fchynen yder twee takken te hebben, in

plaats van eenen; welken men in den menièh onderfcheidt ; de tweede tak van
het heupbeen is dat men in den menfeh het lighaam van het beerr noemr,
het is in het paard lang en final , hebbende de lengte van twee duimen en negen
lynen, van den agterllen rand der panswyze holligheid , tot aan het agterftc ein-

de van het eyronde gat, op de dimde plaats heeft het omirent een duim niid-

dellyns aan het dunde einde; de doom van dit been is minder uitkomende dan in

den menfeh, hy maakt een verlengden knobbel : de waare takken dezer beenderen
zyn aan elkander vereenigd , en maaken in dezen ftaat maar een been , dat in het

midden twee duimen en^^eenq lyn breed is
,
en omtrent twee duimen en een half

lang ; de buitende zyden van deze rakken zyn holrond, en maaken een gelleelre van
het eyronde gat, dé knobbelagcigheden van deze beenderen zyn ook vereenigd en
maaken eene foort van goot, die omtreir vyf (iuimen lang is, óp de buitende ran-
den, aan de andere zyde van het eyronde gat; de breedte in het midden is een
half voet; en de diepte elf lynen ; het agterde einde is ter diepte van twee ën een
half duim uicgefneeden, endetweecinden van deze uitihydingdaan agt duimen van
elkander, van den buiten kant tot den buiten kant gemeeteif: deze agterlfe uitfny-

ding komt overeen met den hoek , welke de twee takken der heupbeenderen on-
der de fchaambeenderen in den menfeh maaken; de zylingfche randen, van de
goot zyn insgelyks hol en eindigen naar agteren met groote ongelyke knobbels ;

deze goot dient ter onderdeuning aan de fcheede der merrie en brengt de klink
naaragter , daar in de vrouwen dit deel ligt tudchen de twee takken van het heup-
been, welke onder het Ichaambeen een iioek maaken,

De fchaambeenderen (r) van het paard gelyken veel na die van een menlch,
behalven dat de verhevenheden en de knokkelagtigheden by lange na zo groot
niet zyn; het eyronde gat is drie duimen lang, twee duimen drie lynen breed;
het bekken is agt duimen breed en zeven daimen en vier lynen- lang, van boveit
xiaar onder.

.
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Het fchouderblad van het paard is driehoekig, doch veel lanTwerpitrer dan in deii
nienlch, daar is geen uitlteekzel

,
nochileutelbeen ; de paasvvyze hollfgheiJ is twee

duimen en zeven lyneii langen twee duimen en eene lyn breed- het ravenb'ks
uitlleckzel, maakt geen bek gelyk by den menlch, miar flegts eene knobbel i
die twee kleine verhevenheden heeft aan de voorde zyde en naar binnen : de
lengte van het fchoiiderblad van den voorden rand der p inswyze hoili<Th''ii' tot
aan de grondlyn (0 van het been, is veertien duimen en drie lynen: het vroiidduk
van het fdiouderbeen is vyf duimen en een halflang, de agrerite hoek is" ibiioec
dan de voorlle; de agterfte zyde is veertien duimen en twee lynen lanv, van het
einde van het grondftiik, tot aan den agterften rand van de pansgewyze holligheid;
de vootite zyde is vyftien duimen lang van d«i voorden hoek, tot aan het einde
der knobbel

j het Ichoudorblad is maar drie duimen breed, en op vier duimen drié
lynen boven den bovenden rand der panswyze huüigheid, begint her duornagtig
uitfteekzel, («) van het fchoiiderblad ; dit wordt.allehgskens hooger, zodat herin

•het midden van deszelfs lengte een duim en een halfhoog is, het loopt vervol-
gens tot aan het grondftiik en neemt allengskcns af, tot dat het met het grondituk
gel3'k loopt dit in de lengte loopen de uitileekzel is zo geplaatn:, dar deze doorn
aan de voorfte zyde van het fchouderblad byna een derde van dit uitlleckzel is ,,

en twee derde aan de agterzyde.

Het fchouderbeen is kort in vergelyking' van dat van den nienlch, het is
maar twaalf cn een half duim lang cn heeft zes duimen en een half ovntrek, aan
de kleinfle plaats; het hoofd is drie duimen en eene lyn lang, iii eene revte lyn
van voren naar agter gemeeten, en omtrent twee duimen en negen lynen fireed';
het IS wn voren, een weinig na de zyden,door vyf uitlleekzelen omgeeven, een
binnenft, een buitenlij en drie voorfte; tulTchen deze drie laatftezyn twee groo-
te groeven

, daar in een menlch maar twee verhevenheden en eene groef zyn:
de voorlle verhevenheid digc by de buiieulle, loopt iir een paard in de lengte
naar beneeden , deze verlenging maakt eene knobbel onder het uitileekzel

,
en llrekt

zig uit tot byna op het midden van het been ter lengte van drie duimen, en ein-
digt in een dik uitileekzel. Het dnderlle deel van het been is byna gelyk aan dat
van het Ichoutlerbeen in een menfeh, behalven dat in het fchouderbeen van het
paard, het agterlle deel, dat de ellcboogsknokkel ontvangt, meer naar buiten ge-
draaid, dieper, langer ,_eii fmallcr is, dan by den menfeh, en dat de randen der
katrollen zo verheven niet zyn

,

en de knobbels meer op de zyden en naar ag-
ter uitlpringen ; het onderlle einde van het fchouderbeen is drie duimen en drie ly-

nen breed, en drie duimen en tien lynen dik aan de binnenfle zj'de.

Het groote verfchil, hetwelk zig tulièhen de beenderen van de voorpooten van
het paard en die van den arm van den menlch opdoet, begint zig aan dé been-
deren van den voorarm te vertoonen, vooral in het armbeen; dit been=, dat in den
menfeh, zig tot de vuill uitllrekr, eii van de kleine cllepj'p wel onderfcheiden
en tot aan het einde toe even dik is, Ichj’ntin een paard ten grootllen deele laiiën-
gegroeid, men ziet alfeen dat het bovenile deel evenredig is aan dat van een
menfeh.

Het allcrgrootfle verfchil, welk' men tulTchen de geledingen van de beenderen
van een paard, endie-van den menfeh vindt, is in den elleboog; het paard heeft
geen beweeging van voor of agter overhelling, de einden der\oörpooten Haam

Y a
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altyd naar voren; in dezen ftaat is het eind van het elleboogsbeen van den menfchaan
de binnenzyde van de kleine pyp: deze -twee beenderen kruiflen zig, naar benee-
dea loopende, het elleboogsbeen-gaat onder het pypbeen door, zodat het ondcrlte
einde aan de buitenzyde van de ideine eücpyp komt. In het paard vindt men het •
boveilde v.an het armbecn agter het ellepypbcen, een weinig meer naar buiten
dan naar binnen, het arinbeen verdunt aanmeikelyk naar beneden agter het elle-

pypbeen, een weinig fchuinfch van buiten naar binnen, zodat het maar’ eenc
beemge draad wordt , wanneer het aan de fraallc oppervlakte, van het uiierice van
de kleine pyp komt en zig daar invoegt.
De clleboogsknokkel ^x) is naar evenredigheid veel grooter in het paard dan in

den menfeh, zy loopt Ichiiinfch naar agter en naar boven, en wanneer de been-
deren van de.n voorarm een regten hoek maaken met het Ichondcrbeen ,

fceekt de elle-

boogsknokkel omtrent drie duimen uit; dit uitfteekzel was in zyne lengte drie en
een hal ven duim, en twee duiraer. breed en vyfdenlynen op de dunde plaats; want
de gedaante in plaats van agter rónd te zyn,gclyk in den meiilch, is zeer onregel*

maatig
, en men kan in het algemeen zeggen, dat zy plat is aan de zyden , hol van

binnen en bol van buiten. Het elleboogsbeen van het paard is aan de klcinepyp on-
der de elieboogsknokkel vadgehegt, naderh-and icheidc het zig, wantdaar is eeneklei-

ne opening tuirehen beiden , omtrent twee duimen onder het einde van de kleine

dlepyp; ter dezer plaatfe heeft het elleboogsbeen maar zeven lynen breedte, en
zeven lynen dikte aan de dikde plaats , vervolgens hegt het zig op nieuws aan de
kleine ellepyp, en dnelt om zo te zeggen in dat been aan den buiten rar.d der ag-
tcrlte zyde.

De kleine ellepyp (y) is veertien duimen en drie lynen lang, een weinig krom,
van voren bol, en van agter hol, byna gelyk in den menlch , maar deszelfs bo-
venfie einde is het kleinde niet, het is integendeel het grootfte, of ten minde het

breedde; in plaats van een rolrond hoofd, dat een vierde van zyn midde'lyn bo-

ven het lighaam van het been uitdeekt, gelyk in den menfeh, wordt het breeder

aan het eind en het is drie en een halfduim breed op omtrenttwee duimen dikte aan
.de binnenzyde van het elleboogsbeen, en aan de andere zyde flegts anderhalf duim;
dit uiterfte geleedt zig bjma in zyne geheele breedte , met het 1’chouderbeen : het

lighaam van het been in plaats van driehoekig te zyn, gelyk in den menlch, is plat

van voren en hol van agter, het is in het midden een duim negen lyn breed , en
zcfiien lynen dik; het onderlte einde is zecrgelyJc aan dat van een menfeh, het

wordt, gelyk aan het boven einde, breeder, maar heeft flegts drie duimen en vyf

lynen aan de breedlle plaats , en twee duimen aait de clikfte ; daar zyn maar twee

;
oppeivlakrens aan dit einde, want de döj;de oppervlakte, dielinal in den menfeh

is ,
vertoont zig hier nier; de bnitenlie oppervlakte is verheven rond, gelyk in den

menfeh, cn men ziet daar ook bcenige üreepen en groeven : het paard heeft geen

priemswyze uitlleekzel aan het einde van de kleine ellepyp.

Daar is even zo veel verfehil in lengte tiilTehai het dijebeen yan een paard, en

dat van een menfch , als ’er is tulfchen' beider fchoudeifaeenderen ; het dijebeen van

een paard is maar zeventien duimen en negen lynen, de grote draaijer' mede gere-

kend; de hals van het hoofd is zoo blykbaar niet, als in den menfeh ,
en het hoofd

is kleiner naar evenredigheid, als flegts twee duimen cn agt lynen tniddellyns heb-

bende; de groote draaijcr fchynt meer van voren naar agter geflrekt dan in den
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menfch, en aan de zyden platter; de kleine draaijer is ook aan de tecrenoverftaande
zyde dunner, en een weinig laager, daar is een uitllea;kzel, dat wat dikker is
dan de kleine draaijer, en van voren krom, men ziet hetzelve in den niinfch bvna
niet ,* het lighaara van het been zelf is niet naar voren geboogen

, gclyk in het diiebeen
van den menfch , men kan ook de drie cppervlaktens zo wel niet ondericheiden
het beeft zeven en een half duim omtreks; het onderfle einde is gelvk aan d ir
van een menfch, behal ven, dat de knokkels maer uitlieeken

, en de Wtens
zyn, en de binnenlle knokkel meer verheven isnaar voren, dan de buiten fte waw
van het tepndpl m een menfch plaatsheeft; dit einde der dije is vier duimen en
vyf lynen breed, en vyf duimen twee lynen aan de diklle plaats.
De kmefohyf ( I ) van het paard gelykt eenigzins naar die van een menfch,.

maar daar is veel onderfcheid wanneer men dezelve nader belchoinvt
; het deel

welk met het onderlle in een menfch overeenkomt, is veel langer, de zyden fprin-
gen ook meer uit, en de oppervlakten zyn ongelyker: dit been is drie duimen 'lan o-

en breed, en op de dikfte plaats een diiim en negen lynen;. men heeft hetzelve -

het vierkante been genoemd , en het is rnitsgcwyze geplaatft.

De fcheen (z) des paardsis inhaare evenredigheid korter, dan in den menfch ,
-

zynde maar vyftien duimen lang, het boven einde komt naby de fcheen van een
menfch, behalven dat-de randen meer uitfpringen, en da;rr eene groef boven op den
feherpen kant van het been is, welke veel verhevener is, dan by een menfch; het
hoofd van het fcheenbeeii van een paard is vier duimen en twee lynen breed • en
vier duimen en drie lynen aan dedikftc plaats: het lighaam van het b-^en is bvna
driehoekig, gelyk dat van een menfch; maar degraatèn zyn zo feherp n'et het
heeft vyf duimen efn agt lynen omtreks, op de raiddelfte breedte een wcini^niaa*-
onder: het onderfle einde van het fcheenbeen van een paard verfchjlt van dnt vair
een menfch, door dat het, om zo te fpreeken, twee enkels heelt; de binnenlle is
zo veel niet na beneden geflrekt als by een menfch, noch ook zo dik naar even-
redigheid-; de buitenfte beflaat de holligheid

,
welke in den menfch dient om het

kuitbeen te ontvangen : het verwulfdet holligheid, is in een regter en linker verwulf
gedeeld, door eene verhevenheid, die naar evenredigheid veel gtootcr i» dan in -

den menfch, en die van binnen naar buiten zeer fchiiinfch loopt: dit nirerfle van
het fcheenbeen is drie duimen en drie lynen breed van den eenen enkel tot dén
anderen , en tien duimen dik aan de binnenfle zyde, alwaar hetzelve het dikfl is.
Daar is- aan de buitenzyde van het bovendeel der fcheen een doorn f welke het

kuitbeen fchynt te verbeelden, hy geleedt-zig, gelyk dat, met de fcheen

,

'door
eene foort van knobbelagtigheid, die agt lynen breed, en een hsif duim dik was
in een onderwerp van middelmatige grootte , want deze doorn was niet wel be-
waard in het geraamte, dat ikbefchryf: die knobbelagtigheid is, orri zo te zeggen,
het hoofd van den doorn, welke zig ter lengte van omtrent geven duimen naar
beheden uirflrekt, laatcnde eene vry groore niimte tuflcfaen zig en het fcheenbeen:
2y is zeer dun, en kómt met Imr onderfle einde nader by de’llchecn, welke dlir
door 'een bindzel aan vaflgehegt is.

De voorhand •(4') van bet paard bef sat oir zeven beenderen
, in twee reïen o-p-

fchikt, welke maar vy^-ep-twimig lyiicir hoog zyn in- Iwt midden van de voorde -

•

vlakte; daar zyn ’cr vier in den eerften gelyk by den menfch, maar men vindt dia-
®aar drie in den tweeden ;.het.ecifce beentje van den eerfien rang geiykt eem>-.^.
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7,ins naar het fchuitbeentje , het tweedenaar het maanbeentje, het derde naar het

wigbeemje; maar het vierde heeft niets met het crvvc gelyke beentje gemeen, dan

de plaats, want het isved grooter .naar evenredigheid : de beentjes van den twee-

den rang verfchillen meer van die in de voorhand van den raenfch , dan die van

den eerden rang, zy verfchillen door hunne hoogte, die byna in allen gelyk is,

door hunne gedaan ,e cii getal; ten opzigte van hun getal intufichen, fchynt het

tweede beentje breed genoeg om de.plaats van het tafelsgewyze beentje en heegroo-

te handbeen van den menfdi te vervullen; en het geene deze gelykheid kan ver-

fcerken, is, dat het derde beentje van den twééden rang in de voorhand van het

paard vry wei gelykt na het haaksgewyze beentje van den menfeh
,
wyl daar ook

een krom uitfceekzd is.

De voorvoet (5} van het paard beftaat uit zes beentjes, fchoon ’er zeven zyn

Ln den voorvoet van den raenfch; men kan intufiTclien deze twee deden verge-

lykcn en daarin veel gelykheid vinden : het hielbeen (6) verfchilt niet veel van

dat van den menfeh, dan in de plaatfing, die loodregt is, een weinig fchuinfch

van beneden naar boven en van voren naar agtereu , in plaats van horizontaal te

zyn en een weinig fchuinfch te loopen van voren naar agteren en van boven naar

onderen, en dat de knobbelagtigheid in evenredigheid zo dik nier is, dan in den

ïnenfch, en datzy vanbinnen dunner is; dit been is vier diairacn en zeven lynen

lang, en fiegts elf lynen aan dc dunfte plaats.

De koot (7! van het paard gelykt zeer veel naar die van een raenfch, vooral

in de plaatfing; de gedaante verlchilt alleen, door dien dit been geen uitfteekzel

heeft, en dat de holte der voorfte oppervlakte, die overeenkomt met debovenfte

oppervlakte van dit zelfde been in den menfeh , veel dieper is , en van voren naar

ageer en van binnen naar buiten loopt, zo wel als de verhevenheid boven hetver-

wulfzel der holligheid van het ondcrüc gedeelte des fcheenbeens; onder de koot van

het paard is ’er een diin been, welk men met het fchuitsgewyze been kan vergely-

ken; het teerlingsbeen is kenbaar genoeg, door deszelfs plaatfing onder. het hiel-

been, welke overeenkomt met de voorfte plaatfing van dit been in den raenfch,

en zelfs, door zyne gedaante. Het been, dat . in een paard onder het fchnicbcen

is, beftaat de plaats, welke in den raenfch door de twee wigswyze beenderen ver-,

yuld is, en men kan in het paard gemakkelyk het derde vinden, door deszelfs plaat-

èng onder het agterfte deel en het buitenfte van het fchnitbeen : -dit been en dat,

hetwelk de plaats van de twee eerfte wigswyze beentjes in het paard beftaat , faa-

mengemeeten, waren maar dertien lynen hoog.

Het overige van de beenderen in de vier pooten van een paard zyn, op eenige

afoiectingen na
,
genoeg aan elkander gelyk, derhalven zullen wy de befchryving

van dc beenderen der vier pooten in eene befchryving fimen neeracn.

De fcheenbeenderen (^) zyn van agter vergezeld van twee kleine beentjes (9) die .

lang zyn en van onderen puntig uidoopen , en den naara van doornen draagen

;

men kan ligtelyk oordeclen uit de geleedingen van de fclieeubeenderen
,
en hunne

doornen, iWt die van de voorhand en voorvoet, dat de binnenfte doornen van

yder der fclieenbcen deren overeenkomen met de eerfte beenderen van de agterhand en

agtervoet van den menfeh , en dat de doornen der buiienzyde overeenkomen met
het vyfde been van die twee deden in een raenfch : ik tel vyf beentjes in de agter-

haiidv gelyk ook in den agtervoet, volgens het gebruik der oude Ontleeders ;
de.

fcheen-

c
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'fcheenbeenderen fchynen dus de plaats te bellaan der drie beenderen in de agter-
hand en agtervoet,‘ook zyn zy veel grooter dan hunne doornen, enzy geleeden
zig met de beenderen der voorband en vcorveet, even als Jict tweede derde en
vierde van de agterhand en agtervoet van den nienfch, onderüeliende, gelyk wy
reeds aangeteekend hebben, dat het tafelsgewyze been en het groote been door
een cenig been in de voorhand van een paard verbeeld worut , geKk ook het
eerfle en tweede wigsgewyze been in den voorvoet.
De beenderen der Icheenenzyn iang en rokond, hunne uiterften zvn evenwel

breeder en wat dikker dan het hghaani van het been; het midden is d^ikker, dan
de deden die na de einden loopen; vooral in het onderüe deel, hetwelk een fterk
pteekende holligheid heeft in de voorüe Icheenbeenderen

; in het algemeen heeft
het hghaani in dit been meer breed le dan dikte, die der voorpooten zyn negen
duimen lang, een duim en een half breed in het midden van hunne lengte, en
omtrent twee duimen vier lynen aan yder uiterfle; het midden van het lighaam
van het been is veertien lynen dik, het onderfle een duim en zeven lynen en
het deel by het onderfte einde beeft alleen een duim by de holligheid.

’

De fcheenbeenderen der agterpooten zyn langer dan die der voorpooten zy
hebben tien duimen negen lynen lengte , een en een half duim breedte op het midden
Tan hunne lengte, en tw'ee duimen'twee iynen aan ieder eind

; het midden van het
lighaam van het been is zeftien iynen dik, het bovenfte uiteinde is een duim elf
lynen, het onderfte een duim zeven lynen, en het naaftgelcgen deel by het onder-
fte eind flegts veertien lynen dik.

De_ doornen der fcheen zyn aan hunne agterfte oppervlakte aangevoegd, en ftrek-
ken zig van boven naar beneden op de randen van deze oppervlakte, zy zyn in de
voorpooten zes duimen en een half lang , en in de agterfte zeven eii een half; her
bovenlle einde geleedc zig met het been van de voorhand en voorvoet, gelyk
wy gezegd hebben; dit eind maakt een foorC van hoofd, van omtrent negen Iv-
nen middellyns, behalven die van den bnitenflen doorn der agtervoeten, die in dit
geraamte war dikker is: het lighaam van ieder dezer doornen wordt, naar bene-
den loopende, dunner, en heeft llegts omtrent twee lynen middellyns digt aan
zyn einde, dat ip een klein knopje van eene onregelmatige gedaante uitloopt.
Depypen geleeden zig met die der kootbeenderen (lo) , welke overeenkomen

met het been van de eerde geleeding der vingeren, zy zyn veel korter dan de
pypen, en wat dunner, behalven aan_ hun bovenlle uiteinde, dat wat dikker is

dan het onderfle einde van de koot: dit bovenlle einde van dc beenderen der eer-
fle geleeding is twee duimen en een half breed, maar het onderfle twee duimen en
twee lynen , en het lighaam van het been llegts een duim en zeven Iynen : deze
beenderen zyn drie duimen en vier lynen lang aan de voorpooten

, en aan de ag-
terfle drie duimen en vyf lynen, zy zyn maar elf lynen dik boven hun onderfle
einde op de diinlle plaats (a).

(o) Ik begryp niet waarom de Schryver van det'.Muvgau Parfait Maréchal de kooten van de
paarden tot het tweede lid of de tweede famenvneging van de vingers van de hand en den voet
van den menfeh brengt, ziepag. 6 en 9, ofom naauwkeuriger re zeggen . tot den tweeden reeel • want
het is niet twyfeiagtig of deze Schryver heeft de fatnaamingen van lid of fainenvoegine’ voor
woorden van dezelfde beteekenis als regel genomen, dewyl hy zege dat de koot eene famen-
Toeging is, die zig van den kogel lot den voet uitftrekt. Waar zoude dan in hetpaard een been

I De ^ 2
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Agter de geleeding van de koorbeenderen , met de pypen, zyn daar in yder

been twee driehoekige beentjes (ii) het eene naaft het ander geplaatft, welke
zaadbeentjes Ichynen te zyn, zy zyn vyfcien lynen boog, van onderen veertien
lynen breed, en omtrent een duim dik aan de bimenfte zyde; de binnenlle is de
hem minder dik , en het is rond ; deze twee beenderen raaoken den kogel.
Het been van de kroon, dat men het kroonbeen noemt (i»), komt overeen met

den tweeden regel der vingers, het is veel korter in yder been
, dan het kootbeen;

maar het is wat dikker en brecder ; dit been is maar anderhalf duim lang in de agter-
pooten, en llegts zeftien lynen in de voorpooten ; het lighaam van^het been is
door geene vernauwing onderfcbeiden , de breedte is van omtrent twee-en-twintig
iyncn, en de dikte den lynen in de dunde en iiauwfte plaatfen; het Icroonbeen ge-
lecdt zig met de hiel.

^

Dit been (13) is de derde regel van den vinger, het heeft byna dezelfde 'ge-

daante als de hoef, welke daar omligt, en heeft van onder de gedaante van een
hoefyzer ; het geen byzonder is , is dir, dat deze zelfde hoefyzers gedaante ook ge-
vonden wordt

, op het been van den derden regel der vingeren , van de handen en voe-
ten van een menlch (ö): zie daar nog een bcwys voor de overeenkomft van het hiel-
becn van een paard met den derden regel der vingeren ; het hielbcen is van voren
rond, en eindigt van agter met twee punten, de onderde oppervlakte is wat hol,
en maakt door den voorden en zylingfchen omtrek

, de helft van een verlengd ey-
rond, waarvan de groote middellyn van vooren naar agter loopt, en tlat volgens zy-

te vinden zyn, dat met den eerflen regel der beenderen van de vingeren van denmenfch overeen-
kwame. indien het niet de koot was? Om deze plaats optcheldeten, zo laat ons de vergelv-
king van het paard met den menfch, in het aangehaalde Werk, wat van hooger op, h“rvatten

„ De pyp is dat gedeelte, hetwelk van de knie begint, en hetwelk van de waade tot aan den
„ koge! loopt, dit g_edeelte komt overeen met het bovenfte van de hand van een menfch en
„ met den voorvoet van den menfch in de agterpooten, 5; dit is eene zekere zaait

„ laat ons tot den kogel overgaan : deze is het gedeelte, of liever de famenvoeging, die onder
„ aan de pyp is, dit gedeelte komtovereen met deeerrte famenvoeging der vingeren van de hand
„ en van den voet, pag.Cetig. Zie hier vraar de verzinning begint; want de kogel is geen ge-
deelte noch geene famenvoeging. indien men deze laatfte benaiiming in de betekenis van regel
neemt, maar het is eene geleeding. Indien men den Schryver tot het onderfte gedeelte v.in den
voet volgt, zal men zien dat hy geene melding maakt van het kroonbeen, en dat hv hetzelve
verwart met het hielhecn; hy brengt de kroon en de boef, en alles wat in de kroon en d» hoef
is, tot de famenvoeging der vingeren van de handen en van de voeten van den menfch, alwaar
de nagels zyn v.illgehsgc, zie als boven. Het is klaar dat die voorgewende famenvoeging de
derde regel der vingeren is, daar is evenwel tulTchen de kroon en de pyp. of liever tulTchaa
het been dat onder de kroon en de pyp is. flegts een been, dat de koot is; indien men het-
zelve doet overeenkomen met den tweeden regel der vingeren, zal men geen ander been vinden,
hetwelk men tot den cerften kan brengen

, dewyl het been van de l oot aan dat van de pyp raakt
en dat daar flegts eene geleeding tiiflcben heiden is; het is aan die geleeding dat men deii naam
van kogel geeft

,
bygevolg komt de koot overeen met den eerften regel der vingeren , en niet met

den tweeden Ik heb deze omftandigebefchryving noodzaakeiyk geoordeeld om .ilie dubbelzinnig-
heid ten opzigte van de bepaaling en overeenkomften van den kogel en van de koot der paar-
den

, weg te ncemen.
(ol Ontleedkundige Uitlegging van het famenftel des menfchelyken lighaams door J- B.

wiNSLow, Verhandeling der beenderen no.n. 820. het hoofd van den derden regel van den duim
van de hand, is kleinen plat. en eindigt meteen halfrond randje, dat zeer hobbelig is, en
op zyne platte zyde een hoefyzer vetbceldt. n. ppy. het hoefyzer, dat de groote teen eindigt

te?°èïn
platagtige knobbel, zie n..8z4. 9j8. of no- be-
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ne kleine doorfneeden is; dit eyrond zoude, indien het geheel was in de voor-
voeten zeven dmmen en twee lynen lang zyn, en de kleine as omtrent vier dui-men , en m de agterfte pooten zoude de gioote as maar omtrent zes duimen zvn en
de kleine drie duimen en negen lynén ; de agterfte rand der binnenfle oppervlakte
IS uitgefiieeden ter diepte van omtrent twee duimen in de voorvoeten en fleirfq
anderhalf duim in de agcervoeten: door middel dezer uit/iiyding en van het le-
deelce van het eyrond, hetwelk het hielbeen, van voren en ter zyden maakt htpyptmen %elyk, dat de binnenfte oppervlakte plat zynde, de gedaamc van eenhoefyzer hebben moet; het is ook wat hol; de voorfte oppervlakte en die van de

m een hli f
geboogen

, van vooren heeft het twee
en een half duim icnuinlche hoogte ; de bovenfte oppervlakte is evenrediff aan de
binnenlte van het kroonbeen, met hetwelk het hielbeen ziggeleedt; deze opper-
vlakte is van vooren naar agter en van boven naar onder geboogen, zodat de twee
takken, welke dit been van agter maakt, maar omtrent eenen duim en vyf lynen
hoog zyn ; het hielbeen is zeer poreus ; en heeft in de voorpooten maar eenen
duim en tien lynen hoogte loodregt geraeeten aan de hoogfte plaats, en twee dui-
men en eene lyn aan de agtervoeten.

Daar is agter de geleeding van het hielbeen met het kroonbeen, een klein lang-
werpig beentje (14) dwars geplaatft, dat men het nootbeentjeofdeonderkeninoemt*
dit been is twee duimen en twee lynen lang, in het midden tien lynen breed en
anderhalf duim dik. ’

Het paard en alle de gehoefde verfcliillen meer van andere dieren , door de ooo-
t^, dan door eemg ander gedeelte, en dit verfchil begint zie eerft reet aan de
vingeren te openbaaren, want de arm en dedijc van een paard, welke met den voor-
artn en het been van een menlch overeenkomen, hebben yder twee beenderen,
wyl het fchouderbeen bjma geheel, cn het kuitbeen duidelyk genoegis, om het
te kennen ; in de hand en voet van het paard is maar een been minder dan in den
raenfch , en dit fchynt nog vergoed te zyn door een van de beenderen der voor-
hand en van den voorvoet, welk naar evenredigheid zo uitgefirekt is in het paard
als de twee beenderen, welke met dezelve overeenkomen in de voorhand en den
voorvoet van een nienich; wy hebben getoond, dat de pypen en hunne doornen,
de vyf beenderen van de agterhand en den agtervoet van den menfeh moeiten ver-
beelden, maar het paard en alle gehoefde verichillen volftrekkelyk van andere die-
ren door het getal der vingeren; het paard heeft ’er maar een aan yder voet; dit
is een vaft kenmerk zonder eenige verandering , en in den eerften opllag zigt-
baar, en dus bet befte dat men gebruiken kan in de rangichikkende verdeelingen :

ook is dit aan Aristoteles niet ontliiapc, die, ichoon zeer tegen de breede verdee-
lingen der dieren in verfchillende geflagten , egter niet heeft konnen nalaaten de
voornaamfte geflagten der viervoetigen

, door de kenmerken van gehoefde, gevork-
te, en gefpleeten voeten te onderfcheiden.
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No.. CDXIV. Een Hippomanes of Vleefchklompi
Daar zyn ’er van verfcheiden grootte, welke in voorloop bewaard worden (aff

zommige drecven in het pisvlies, zonder ’er eenigzins aan vaft te zyn, andere*

O) By getegentheid der ftukken van de Natuurlyke. Hiftorie in voorloop bewaard moet-
jk verflag geeven van de wyzc, waarop het amalgama van kwik en lood of tin zie eehouden
heeffom het vervliegen van den voorloop te beletten, zeJert den tyd dat ik van die be-
reiding gefprooken heb, om de fleflen voor de Verzamelingen van Natuurlyke Hiftorie te rtui
ten, in het derde Deel van dit Werk bladz. 199. Ik zoude ook eenige aaLertingen kimïn
maaken over eene foort van critique tegen detcive, welke men in de Mémoires de l'Académie des
Sciences, voor den Jaare 1746, heeft doen drukken, fchoon dezelve eerft in lyci zv uireeko-
men ; ik beantwoordde dezelve in dien tyd fchnftelyfc

, maar ik zal my wel wagten van mv over
dezen twift omftandig m te laaten, welke voor het Ge.neen te onverfchillig zoude zyn en waar-aan my ze ven zeer weintg gelegen igt! ik maak alleenlyk melding van dit gefchrift omdathet in de Verzameling van de Akadcmie dar Wetenfdiappen eevo'iden wnr,n /.n
myne medeleden in die vergaderirjg is opgcfteld

, want wL"hft'^w;«„dT;k^deTzï
zyn gefchrift zal geenen invloed hebben voor het Natuurkundige op de eigenfchai^pen vaifmvAamalgam.% en wat het zedelyke betreft, dat is te zeggen, de verdienfte van die uitvinding de-
zelve vleidtmy met genoeg. ommy te doen wenfehen deszelfs gebruik algemeen in te voe-
ren. Ieder fluite zyne gdazeu ot fleffen gelyk hem goed dunkt, ik vraag niet dl minfte voorkeurTOordewyzeivelkeikheb aangeweezen; ik zoude zelfs met geene navorfchinaen vanS
foort begonnen hebben, indien het niet van mynen pligc ware, de glazen van des Konings Ka-
binet, zo wel als het overige van die groote Verzameling van Nituurlyke Hiftorie in dem Isell
mogelykenftaat te houden. Het is my gelukt de uicwaalTeming van den4orloop te beletten doorde glazen te iluiten met een amalgama van kwik en loodof tin, en ik heb hie een zeker bewys-van: mea kan in het Kabinet van Natuurlyke Hiftorie verfcheideii fleffen zien, die-duv tocKe-m.ukt zyn , vooral eene zeer groote m welke eene bonte haay beilooten is * deze is de eerfteop welke ik het amalgama beproefd heb, de fles is rolronden de hoogte zellmi en

lloOt ic j-ncr irA.n mn VaI 1-a ^ ^

^

hCt is vier ja.iren gefceden
, 'dat ik dezelve

noot, en daar is nog getn mcrkelyke vermindering in den voorloop, waar ni^de zv gevuld is
•

denken, dat de proeven myner bebundel/ng ,^welk^ dl slhlyver van

z-rbelr
®P genomen heeft, beter hadden kunnen ilaagen. indieii.-

zy be.er ^edaan waren, en dat mettegenftaande.den kwaaden uitüag zyner ptoefiieemingen cea
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zyn nog aan een gedeelte van dat vlies yaftgehegt, aan hetwalke zy ''gekleefd

zitten en dat hen voor deeltje fchynt te dienen. .

No. CDXV. Gedeelte van bet fponsagtig lighaam der roede van een

paarde gedroogd.

Dit gedeelte der fchaft is vier dmmenen drie lynen lang, en heeft omtrent vier
duimen negen lynen oratreks: men ziet in dit ftu’k dat ’er maar eeiie buis is, voor
het fponsagtig lighaam, en dat her door peesagtige vezelen dwars doorloopen
wordt, welke vezelen vetfcheiden rigtingen volgen •. de groef in welke de pisweg
lag is zeer dtiidelyk op de onderfte oppervlakte van dit gedeelte van het Iponsagtig
lighaam getekend.

No. CDXVL Het voitagtig vlies van den bal van een paard, opgefpoa-
tenen gedroogd.

Dit vlies is van den linkerbal genomen , de zak, welken hetzelve maakt, is omtrent
drie duimen en een halflang en twee duimen en een half breed, het is aan een'vry

lang gedeelte van de zaadflagader vaftgehegt, welke opgefpooten is, de opfpni-

tingis tot in de kleinfte takjes van de llagader doorgegaan^ men heeft een groot
gedeelte van het vlies op de buitenfte zyde van den bal weggenomen

, om de‘ flag-

aderlyke takmaakingen te toonen , door het overige van het witte vlies ; men oor-

deelde dat het van een paard was, na hetzelve vergeleeken te hebben met de bal*

len van dit dier,

_No. CDXVII.
_

Een bal van een paard in voafch gehoetzeerd'.

Het is de bal van de linkerzyde
, hy is drie duimen tien lynen lang twee dui-

men en een half breed , een duim en tien lynen dilc men ziet op dcZeii bal een ge^
deelte van den. opperbah

dezen Opzlgte , en de redeneeringen , wefke hy tegen royn amalgama inbrergt hy egter moed'
befluiten: dat bet tan minften zeker is dat ditJ'meerfel den voorrang beeft boven alle andere, avüke totf

nog toe gebmikt zyn , om de unviaajfeming te beletten , Memoires de l'^cadémie royale dis Sciences

1746. pag. 535. Het kan ook wel zyn, dat de fineerzels, welke men met olie maakt, zo goed
niet zyn, om dat de olie door voorloop kan óntbondeii worden, warineer zy oud word, en
dat, in welk eenen flaal zy ook zy, het niet mogelyic is, dat zy zo veel tegenltand biedeals dd
kwik, aan vlugge geeflen. Maar wat ’er ock van de verdikte olie, en alle andere bedenke-
Jyke fmeerzels zy, het is my genoeg fleffen vol voorloop te. hebben, door middel van myn-
»malg:nna gedooten, die in geen vier jaaren uitgewaafletnJ hebben, om regt te he'oben van ts-

zeggen, dat dit amalgama de uitwaalTeuiing van den voorloop belet. De proefneemingen op die
fled'en zyn meer dan genoeg, om aan de gedaane tegen we; pingen cc beantwoorden. Wil men
verder de olie gebruiken, om de uitwaaflèming te beVetteii, kan men zulks op verfdiciJen
wyzen doen; zie hier eene nieuwe behaiven die reeds bekend zyn. De Hr. Locas, die zefert
vcele jaaren de flcffeii in het Kabinet van den Kojing fluit, heeft zig aan geen eene behan-
deling gebonde.i, hy heeft een middel gevonden 0111 dezelve te (luiten

,
door middel van olie,

h/ gebruikt eeril kurken of ghazen llopzols. welke laatfte da befte zyn, omdat zy zig niet uit-
zetten gelyk de kurkt vervolgens dekt hy de ftopzels met een deeg uit cene opdroogende oiie
en gefcampte tn gezifte ley famngefteki : dit deeg wordt fchielyk iHrcl, en liegt zig aan liet pia?"
zodat het zeer lang de uitw-aafleraiiig belet; daar zyn veele ficlTen in het Kabinet van den Ko--'
ning, dus gellooten, omdat het niet kuftbaar en zec-r genukkelyk is, en dus het Itefte voor de
fleÜen ,

welke men van tyd tot ty.l openen moet om den voorloop te vervcrfchcn. Dewyl het van
belang is, de uiiwaafleming te heletcen, in. de Kabinetten der Natimriyke üiftoric, zullen wy
iii'he'. vervolg van dit Werk nader fpreeken van aües, wat men ten dezen opzLne •e.ónieu
heeft, zints de uitgaave van ons derde Deel, alwaar wy alles, wat toen bekerni was’ 'of leiiu
iuinlien tpt onze kennis gekomen is., aangehaald hebben.

'
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No. CpX VJII. Bezoar ofjt&en van een paard.

Deze Bezoar is byna eyrund, 2yn arootile raiddellyn is vier duimen Ian<r, en
de kleine omtrent drie duimen,' hy weegt een pond. vyfo;'jCen en negen greinen
de oppervlakte is bedekt met kleine knobbeltjes, welke knobbcbjes onregelmatig zyn
en meelt elkander raaken, en ’er is weinig i^dige plaats ttiflchen de andere, zy
zyn alle byna ftomp en gepolyll door vry vuig; de kleur van dezen bezoar is vuil
wit, indien men hem afvyit, ziet men, dat de Ituffe der knobbeltjes hard is en
Drum asgraauvv, en dat zy met eene vry dunne witie laag overkleed zyn; ik
weet hegts van hooren zeggen, dat dit de bozoar van een paard is, hy is meer
dan elf jaaren in het Kabinet geweed, men zegt, dat hy uit de blaas van een paard
uit de ftallcn van den Komng te Verfaülcs genomen is.

Men heeft meer dan een paard gezien tlat met den drek fteenen loosde, welke
men paardenlleenen noemde, en men heeft ’cr in de maag en ingewanden gevonden,
vooral in den derden zak van den kronkeldarm en op verlcheiden andere plaaileo»
Zie de Ephemerides uatur, curiof. 1672, oijerv. 246, 1673, 1674, obferv. i 6p,

No. CDXIX. Het geraamte van een paard.
Dit geraamte heeft ten ondervyerpe der bcichry ving van het paard gediend, dus

zyn' de maaten opgegeev^en , wy zullen ’er flegts byvoegen dat de omtrek van het
hoofd , gemeeren op de hoeken van het onderkaakbeen en op de onderlfe randen
der oogputten, twee voeten elf duimen , en dat die van de borll omtrent elf voeten
IS, aan de diklle plaats; in dit geraamte ontbreeken de twee buitenfte fnytanden
van vvederzyden in het opperkaakbeen , en de eerde middelde Ihytand aan delm-
kerzycle van het onderkaakbeen

, de twee hoeken v.an het boven kaakbeen , de
beenderen weke overeenkomen met het erwtbeentje in den menich , de twee drie-
hoekige beentjes aan yder agtervoet, het kootbeen van den linker voorvoet, en
dat van den regier agterpoot, en het uiterlle van de tweede rib der linker-
zyde.

No. CDXX. Het tongbeen van een paard.
Dit duk is het geen befchreeven is byhet artikel van het tongbeen in de befebry-

ving van iiet geraamte van het paard; her bedaar uit de zeven beenderen welke
Let tongbeen met zyne aanhangzelen uitmaaken, gelyk wy toen verklaard hebben •

alle deze beenderen zyn door hunne gedroogde kraakbeenderen a;m elkander vad"
en hebben hunne onderlinge plaatfing ten opzigte van elkander behouden.

No. CDXXI. Gedeelte van de ruggegraat van een paard., in welke

. .
vyf wervelbeenderen van de lendenen

Dit duk beftaat mt die wervelbeenderen
, uit het heiligbeen, en hetlaatfte wer-

velbeen van den rug, en de twee laatlte valfclie ribben.

No. CDXXII. Gedeelte van de ruggegraat van eetie merrie in welke
zes wervelbecndeïen der lendenen 37/2.

Deze wervelbeenderen zyn liiaraengevoegd
,
gelyk in het voorige duk , aan het hei-

ligden ,
aan het laaide wervelbeen van den rug

,
en Lan de twee laatde valfche ribben.

Terwyl men de befchryving van het paard drukte, vond ik in eene raannelyke
yrugt zes wervelbeenderen in de lendenen, en zeventien valfche wervelbeenderen
m den Icaart,
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No. CDXXIII.

183

Samcngrmjing van de beenderen van den voorvoet van
den regterpoot van een paard, en der beenderen van

r T-vv n I i r -ju Voorarm en de pyp met de voorhandDit Huk beftaat uit de been'de^en, en een gededte van den vnnrarm
de voorhand en van de pyp; aUe de beenderen van de hand en hetoiSeHïV?
te van die van den voorarm en het boven gedeelte der nvSn i . . f

^f-Jeel-

een groot beenuitwas, hetwelk op de binnenfte zvde von
bekleed met

op de buitenite, en Van agter op doZoTanYel S
ne lange groef maakt^ dit beenuitwas is met kleine

beenderen ee-

eene onregelmatige gedaante bedekt, hetZom T
vc„zyde_, ea ee.. half voet la„, .0 de

No. CDXXIV. Beenuitwas op het hovenfte gedeelte van het fcheenheen
van het hnkerbeett van een paard

In dit ftuk is alleenlyk het bovenfte gedeelte der fcheen bevat, waarvan do
binnenfte knokkel omringd is door een vry groot beenuitwas; men vindt ’efookkleine op ae buitenfte knokkel, en op het voorfte gedeelte van liet hoofd van het
o£cri»

No. CDXXV.' Samengroeijing van den voorvoet van htt regterbeen van
een paard en van het fcheenheen-, en vaii de pyp met
den voorvoet.

Dit ftuk beftaat uit de beenderen van den voorvoet en een gedeelte van hetpieenbeen,en van de pyp met haare twee doornen; deze blnSen hebbm-

onclerlciieidwn welke de beenderen zyn, die een uitwas hebben; de oTootfts

Srelïh^ft”
geleeding daar ter plaatfe anderhdf voet

No. CDXXVI. Samengroeijing van de beenderen van den voorvoet van
de linkerpoot van een paard, en van het fcheenheen
en de pyp met den voorvoet

Dit ftuk beRaat uit de beenderen van den voorvoet, een gedeelte van het frhe-.n
been, en van de pyp met haare doornen in hun geheel; deze beenderen zvn
gelyk in het voorige ftuk, bekleed; deze twee ftukken fchynen uit het zelfde
dier genomen te zyn, omdat de beenderen in het een en ander van dezelfde d l te
zyn; de vliezen zyn op het voorfte der geleeding van dit ftuk geopend, alwaar
men het kootbeen, en de ftofte van het beenuitwas, die daar rondom ligt -re-
waar wordr ; de geleeding fchynt een weinig meer geboogen dan zy natuurlvk’ifvn
moet, maar zy is zo gezwollen niet als in het voorige ftuk, want zy heeft iriMar
een voet en vier duimen en een half oimreks, aan het hielbeen o-emeerpn

No. CDXXVII. Samen^ronjing m. <Un v.^r,,cl ïZlThnkrtce-,vm .!„ p„ard, en van de pyp en derzéver bultenjfen doorn met den voorvoet.

Dit ftuk beftaat uit de beenderen van den voorvoet, de pyp en den ^hppi« i
•

nenften doorn, en het grootfte gedeelte van den buitenften; men ziet her fa
van het kootbeen bloot, en de binnenfte oppervlakte van het lighaam van i”'^ i

been benevens de bovenfte oppervIaJac; men ziet ook de beenderen van dm voS-
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voet, die boven den binnenften doorn derpypzyn; het overige van den -voorvoet,

en de buitenftc zyde van het bovengedeelte van de pyp, en derzelver doorn van
die zyde is bekleed door een beenuitwas, hetwelk zig ook uitftrekte over de
buitenfte zyde van het fcheenbeen, welk daar van gefcheiden is: dit beenuitwas

is zeer dik aan de buitenzyde van deze geleeding, het heeft omtrent twee duimen
dikte in het midden, op zes of zeven duimen middellyns; de binnenfte doorn van
,de pyp, is vaitgehegt door een beenuitwas van twee duimen lengte, en dat aan
het midden bovengedeelte van de pyp geplaatfl: is.

D Ë

\
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DE E Z E L (*).

jgitJSji Sg: ;r dier, zelfs met oplettende oogen en in verfcheiden byzonderheden

;

Ü befdiouwd zynde, fchynt niet dan een ontaard paard te zyn; de volko-

men gelykheid van maakzel in de hariènen, de longen, de maag, dein-

gewands-buis ,
het hart, de lever, de andere ingewanden; en de groote

gelykheid van het lighaam , van de beenen , de voeten , en van het geraamte in ’t

geheel, fchynen dat denkbeeld te onderlleunen ; men zoude de geringe verlchei-

denheden , die tufichen deze twee dieren gevonden worden , kunnen toefchry ven
•

aan een zeer langen en aanhoudenden invloed van het klimaat, van het voedzel,

en aan eene toevallige opvolging van verfcheiden gellagtcn van kleine, wilde,

half verbafterde paardjes, die alFengs nog meer verballerd, die geheel verlaagd en

vervallen, en eindelyk derwyze veranderd, waren, dat zy in onze oogeu eene

nieuwe en bedendige foort hebben voortgebragt , of liever eene opvolging van

gelyke individu’s, die allen eveneens gebrekkig zyn ,
en zoveel van de paarden

Verfchillen, dat wy hen als verichillende dieren kunnen aanmerken. IJit denkbeeld

fchyiit hier door nog begunftigd te worden ,
omdat de paarden in de kleur vaii hun

hair veel meer verfchillen dan de ezels, en omdat zy gevblgelyk reeds van langer

tyd tamme of huiflelyke dieren geweell zyn , dewyl alle huilTelyke dieren meer

in kleur verfchillen dan de wilde deren van dezelfde foort; enookomdatderaeefte

wilde paarden, daar de Reizigers van fpreeken, klein van gelhlte zyn, en, even

als de ezels, grauw hair, een kaaien ftaarc, en die van onderen ruig is, hebben;

en eindelyk omdat ’cr wilde, en zelfs tamme paarden zyn, die de zwarte llrecp

op den riig Jicbben, benevens andere kenmerken, die hen nog nader by de vvikie

of tamme ézels brengen, .

Zo men aan den anderen kant acht geeft op de verfchillen van geitel, van in-

iorft, van zeden, van alles, met één woord, wat van' de geleeding dezer die-

ren afhangt, zo men inzonderheid let op de onmogclykheid om dezelve te ver-

mengen , om ’er een gciueen foort , of zelfs een tulïchen foort , van te maaken , c

welk voortg=*plant kan worden, fchynt mainog meer grond te hebben om te den-

ken , dat dit' twee dieren dk van eene onderfcheiden fjort zyn , waar van de eene

zo oud is als de andere, en die in haaren eerllen oorfprong zo wezendlyk ver-

fcbillen als zy tegenwoordig doen; eh wel te meer, omdat de ezel zaaklyk van

het paard veilchilt door de kleinheid van zyn maakzcl

.

ile lengte der uoren, de hardheid van t vel,

de grootte van den kop,

't vel, de nar.kthcid jvan den flaart, de ge-

daa'nüTwinTiet kruis, gelyk ook van de deden, die daar aan grenzen, door de

ftem, dc graagte, de wyze van drinken, eiiz. Hebben dan de ezel en het paard

ti^rzelfdenoorlprong? zyn zy, gelyk de Naanilyftmaakers zeggen, van het zelf-

de gezin ? of zyn zy thans verfchillcnde dieren, en zyn zy dar altoos geweeü?

Deze vraag, waarvan de Natuuronderzoeker ligtelyk de algemeenheid, de moei-

(*) De
aanfeh Care
in 't Hoogi

fK DseL

t Perli-

rans Ane,

3

/
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jelykheid, en de gevolgen

, zullen voelen , en welke wy geoordeeld hebben in dit

artikel te- moeten behandelen, omdat zy zig voor deeerfte reize vertoont, is met
de voortbrenging der wezens nauwer verbonden, dan eenige andere, en vordert,
om wél opgehelderd te worden, dat wy de lYatuur onder een nieuw oogpunt be-
fchouwen. Zo wy in de oneindige verfcheidenheid van bezielde wezens ,

die het Heel-
al bevolken, een dier, of zelfs het lighaam van den raenfch, verkiezen, om ten
grondflage voor onze kundigheden te dienen, en daar alle de geledigde wezens, by
wyze van vergelyking, toebrengen, zullen wy bevinden, dat , Ychoon alle de
wezens arzonderlyk beftaan , en allen onderfcheiden zyn in trappen

,
die in het on-

eindige opklimmen of nederdaalen, terzelfder tyd egter een eerft en algemeen ont-
werp plaats heeft, ’t welk men zeer verre kan volgen, en waarvan de afdaalingen

veel langzaamerzyn, dan die der uitcrlyke gedaanten en andere fchynbaare over-

eenkomiten; want j ,
om nier telpreeken van de werktuigen van de Ipysverteering,

van den omloop, en de voortteeling,die aan alle dieren behooren
, en zonder wal-

ken het dier ophouden zoude een dier te zyn, en noch zoude kunnen bcftaanjj^noch

zig hervoortbrengen , zo is ’er in de deelen zelve, die meeft tot de verfcheiden-

heid der uiterlyke gedaante toebrengen, eene verbaazende gelykheid, die ons

noodwendig tot het denkbeeld brengt van' een corfc ontwerp , waarnaar alles fchynt

gelcliikt te zyn j het lighaam van het paard, by voorbeeld, ’t welk in den eerftea ,

opfL'.g zo verfchillend ïchynt van het lighaam van denraenfeh, verwekt, wel verre

van ons, by nader onderzoek, doordat vcrfchil te treffen, verwekt daarentegen,
zeg ik, wanneer men het in byzonderheden , en deel by deel, met malkanderen
vergelykt, onze verwondering door de zonderlinge, en byna volkomen , overeen-
komft, welke men daar tuffdien en tuflclien’t lighaam van den njenfch, vindt; in-

derdaad, neem het geraamte van den nienlch, buig het been van het bekken voor-

waards, verkort de beenderen der dijen
,
der beenen, en der armen, verleng die

der voeten en der handen, voeg de vingers en toonen te faraen, verleng de kaak-

beenen , terwyl gy het voorhoofdsbeen verkort , en eindelyk verleng ook de rug-

graat, zo zal dit geraamte niet langer het overblyfzel van een menlch vertooneii,

maar het zal ’c geraamte van een paard zyn; want men kan gemaklyk onderlfcl-

len, dat men, met de ruggraat en de kaakebeenen te verlengen, terzelfder tyd
het getal der wervelbeenderen, der ribben, en der tanden vermeerdert, en het is

inderdaad niet dan door het getal dezer beenderen, die men als bygevoegde kan
befchouwen, en door de verlenging, de verkorting, of de famenvóeging, der an-

deren , dat het lighaams-gebouw van dat dier van het lighaams gebouw van een
inenfch verfchilt; men ziet in de befchryving van het paard, dat dit alles, te wél
beveiligd is om 'eraan te kunnen twyffelen; maar, om deze overecnkotnffeii nog
verder te agtervolgen, zo laat ons eenige deelen, daar de gedaante grootelyksvaii

afhangt, de ribben by voorbeeld, afzonderiykbelchouwen;'raenza! dezelve vinden
in alle de viervoetige dieren, in de vogelen, in de vilïchen, en men zal’er de voet-

ipooren van kunnen volgen tot in de Ichildpad, waarin zy nog getekend Ithynen
door de vooren, die onder haare fdiaal zyn; datmtn verder, gelyk de Hr. Dau-
BENTON heeft opgemerkt, in aanmerking neerae , dat de voet van een paard, in
fdiyn zo vericliiliende van de hand eens menfehen, egter uit dezelfde beenderen
be-laat, en dat vvy,aan ’t uiterfl: onzer vingeren, het zelfde hoornagtig gedeelte
hebben, waar door dc voet van.d^£. dier bepaald, wordt, en men zal zelf kuiinec.
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oordeelen , of die heimelyke overeenkomfl niet verwonderlyker is dan de fchynbaa*
re verfchillen ? en of die ftandvaftige eenpaarigheid , en dat agtervolgd ontwerp van
den raenfch tot de viervoerige dieren, van de viervoetige dieren tot de walvifch-
aartige, van de walvifch-aartige tot de vogelen, van de vogelen tot de kruipende,
van de kruipende tot de villchen, enz, waaryi de wezendlyke deelen, gelyk het
hart, de ingewanden , de ruggraat, de zintuigen, enz, altoos gevonden worden,
niet ichynen aan te wyzen, dat het Opperwezen, de dieren fcheppende, niet dan
één denkbeeld heeft vvillen volgen, en dat denkbeeld terzelfder tyd op alle moge-
lyke wyzen verfcheiden^ maakea, opdat de menfch zig eveneens over de heerljdc-
heid en grootheid der uitvoering en de eenvoudigheid van het ontwerp verwon*
deren zoude?

Uit dit oogpunt befchouwd, zoude niet flegts de ezel en het paard, maar zelfs

de menlch, de aap, de viervoetige dieren, en alle dieren, aangemerkt kunnen
worden als flegts één gezin uitmaakende j maar moet men daar uit befluitcn

, dat

’er in dit groot en talryk gezin, ’t welk God alleen heeft ontworpen en uit niets

doen voortkomen, nog andere kleine gezinnen zyn, door de Natuur ontworpen,
endoor den tyd voorcgebragt, en waar van zommige flegts uit twee individu’s zou-
den beftaan-, gelyk het paard en de ezel; andere uit vcrfcheiden individu’s gelyk die

van het wezeltje, de huismarter, de bofchmarter, de fret, enz? En 'dat ’er even-

eens onder de planten gezinnen van tien, twintig, dertig, enz, planten zyn?
Zo deze gezinnen inderdaad beftonden, zouden zy zig niet hebben kunnen for*

meeren dan door de vermenging, de opvolgende verlcheidenlieid
,
en de verbad?*

ring der oorfpronkelyke loorten; en zo men eens toeftaat, dat ’er gezinnen onder
de planten en onder de dieren zyn, dat de ezel van het gezin van ’t paard is, en
dat^hy ’er niet van verfrliilt, dan omdat hy verballcrd is, zal men eveneens kun-
nen zeggen , dat de aap van het gezin van den menfcli is, en'een verbaflerd menlch,

is, en dat de menlch en de aap éénen gemeenen oorfprong gehad hebben gelyk

het paard en de ezel; dat ydere familie, zo wel onder de dieren als onder de plan-

ten , maar éénen ftam heeft gehad , en zelfs dat alle dieren van een enkeld dier

zyn gekomen, hetwelk, in vervolg van tyd, naarmaate het zig volmaakt heeft of
verbafterd is ,

alle de raflen der andere dieren heeft voortgebragt.

De Natiuirbefchouwers, die de gezinnen ouder de dieren en planten zo ligt-

vaardig vaftftellen, fchyncn de volkomen uicgelirektheid van alle die gevolgen niet

gevoeld te hebben, als waar door het onmiddelyk voonbrengzel derl’eheppingtot
zulk een klein getal van individu’s gebragt zoude worden als men zou goedvinden;
want, zo het eens beweezen ware, dat men deze gezinnen met reden koude vaft-

flellen; zo het doorgong, dat ’er onder de dieren, en zelfs onder de planten, ik zeg
niet vcrfcheiden lborcen , maar flegts ééne enkele ibort ware, die door de verbas-

tering van eene andéte fbort ware voortgebragt, zo het waarheid was , dat de ezel

niet dan als een verbafterd paard befchouwd moeft worden , zouden ’er gcene paaien
meer te ftellen zyn aan de magt der Natuur, en men zoude mogen denken, dat zy
uit één wezen met der tyd alle de andere geledigde wezens hadt voortgebragt.

Maar neen; het is door de openbaaring zeker, dat alle de dieren eveneens deel
hebben in de gunft der fchepping; dat de twee eerden van ydere fbort, en van alle

foorten, geheel geformeerd uit de handen van den Schepper te voorfchyn zyn ge-
komen, en men moet denken, dat zy toen ten naaften by zodanig waren als zv

A a .3
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nns heden door hunne aframmelingen vertoond ivorden; daarenboven zedèrt dat

men de Natuur heeft waargenomen, zederc den tyd van Auistotbles tot den on-

zer, heeft men geene nieuwe foohen zien vorfcliyncn, u’ weerwil der fntlle be-

weegingdie de deelen der üoiFe niedevoert, op.tapelr, of Vi-idro i ,
in we.rwi

van het oneindig getal famenvoegingen, die gednurcnde iwinrig eeuwe e

nioeten plaats grypeii ^ in weerwil der toevallige ofgedwongen koppehi.gi. t

ren van verre aMaande ol nabyzynde foorten , daar nooit iets ua voonkomt dan ont-

aarde en onvrngtbaare individu's, die geen ftam voor nieuwe geihigten hebben kun-

•

iien maaken : de geiykheid derhalvcn zo wel uitwendige als inwendige, al vyare

dezelve in znmmige dieren noggrootcr dan zy-tulfchen het paard en den ezel is,

moet ons niet bewcegen om die twee dieren in het zelfde gezin te famen te voe-.

o-nn even weinig als om luin een gemeenen oorfprong te fchenken; want, zo

zv uit den zelfden ftam Iprooten, zo zy inderdaad van hetzelfde gezin waren, zou-.

dLienhen nader by malkander kunnen brengen, hen op nieuws yerbmdeu, en.

men zoude door den tyd kunnen ont.iocn, her geen de tyd gedaan hadt.

Sieii moet daarenboven in aanmerking neemen, dat, fclioon de werking der.

Natuur bv fchaduwinaen ,
en dikwils onmerkbaare trappen, gelehiedt, de tus-,

fchenruimiens dezer fchaduwlngen- of trappen egter op verre na met altoos gelylc.

zviT dat hoe ve^hevelae^de- foorten zyn, hoe minder talryk men dezeWe vinat,.

S hóe * turcheiiruiimen der litaduwiesen, .die deze re anclieldcn, dear groo-,

ter zyn: dat de kleine ftotten daarentegen zeer talryk vallen, en terzelfder lyj.

nader aan malkanderen grenzen, zodat men des. te meer geneigd isom dezelve te

fitnen te trckkeyi en in een zelfde gezin te bevatten , naarmiace zy ons meer belem-

.

meren en vermoeijen door haare kleinevcrfcheidenheden,duar wy verpligt zyn ons.

0pheu(Ten-meie te belaften ^
maar men moet niet vergeccen, dat die gezinnen ons,

vverkzvn dat wy dezelve niet gemaakt hebben dan tot gemak voor onzen geeft,

en dar zo dezelve de vv^ire-ag’tervöl^in:^ van alle de wezens niet bevatten kan, dit

onze fout is, en niet die der Natuur, dewejke die. gewaande gezümeu met kent,;

en inderdaad niet dan individu s bevat.
_

•

r r j 3

Een individu is een afzonderlyk , op zig zelvcn ftaande ,
afgefcheidcn ,

wezen,.,

en ’t welk met de andere wezens niets gemeen heeft, da i dit het uvir dezelvege-

Ivkt of dat het daarvan verfchilt: alle de gelyke individu’s, die op de oppervlakte

vm den aardbodem beftaan, worden befcliouwd als de foort dier individu’s uit-

maakende.; ondertulfchen is het noch het getal, noch de verzur.eHng der gelyke.

individu’s, die de foort maakt; het is de üandvalHge opvolging en de onafporo-

ken vernieuwing di -r individu’s ,
die dezelve uitmaaken; want een wezen , t welk

altoos duurde, zou geene foort maaken , even weinig ais een rail ioen gelyke we-

zens die ook altoos duurden : de foort is derlialven een afgetrokken algemeen woord,

waarvan het on lerwerp niet beftaat, dan door de Naiu.ir tebdehouwen 111 de op*

volvin^ der tvden en in de ftandvaftige verdelging, en even ftandvaftige veruieu-r

wing, van wezens; het is door de Natuur van heden mat aie van

en door de tegenwoordige individu’s met de voorledene, te ^ergelyken, ^
een denkbeeld gek re.gen hebben van ’r geen men foort _noemt, eia de vergeld King

van ’t getal, of van^ie overeenkomft, der mdividus is met dan een byko renaf

denkbeeld, dat van het eerde dikwils onafliankelyk is; want de ezel gel y Kt meer

Tj.saf ’t- pa.ird d.10 de water-cf krul lioi)d.iiaim dwwigddioudj. emegcergii^akeu.cu^
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twee honden niet dan een zelfde foort, naardien zy individu’s voortbrengen, diè

zelve andere kunnen voort brengen, daar hei paard en de ezel zekerlyk van ver-

fcliillecde loorten zyn, naardien zy niets dan. verbalterde en onvrugtbaare indivi*

du’s te lamen teelen.

Het is dan in het kenmerkend , in het onderfcheidend , verfchil der foorten
, dat

de tiiflchenruimtens, of afftandeti, van defehadinvingen der Natuur duidclyk en bed
getekend zyn; men zoude zelfs kunnen zeggen, dat deze afdanden tuüchen de
foorten de gelykde en mind veranderlyke van allen zyn, naardien men altoos ee-
ne linie van afïeheiding tiificiien twee foorten trekken kan, dat is te zeggen, uis-

Ichen twee opvolgingen van individu’s, die zig hervoortbrengen en die zig niet mee
maikanderen.kutinen vermengen, gclyk men ook in eene zelfde foort twee opvoi-

ghtgen van individu’s kan vereenigdn, die zig hervoortbrengen door zia: te vermen-
gen : dit pgnt is het befteiidigd en meed valt, dat vvy in de Natuurlyke HilLorie

hebben; alle de andere overeenkomden , alle de andere verlcheidenheden
, d.iarmeii

zig in de vergelyking der wezens van zou mogen bedienen, zyn nochzo dandvas-

tig, nochzo wezendlyk, noch zo zéker: die tulTchenruimren zullen ook de eeni-

ge, linies van.affcheiding zyn, welke men in ons werk vinden zal; wy zullen de we-

zens niet. anders verdeelen dan zy inderdaad verdeeld zyn; ydere foort, ydere op-

volging van individu’s, die zig hervoortbrengen, en zig niet met andere vermen-

gen, zal op zig zelve bdchouwd eii afzonderlyk verhandeld worden, en wy
zuilen ons van de gezinnen

, van de gc(lagten,van deorde’s,ea de klallen , even wei-

nig bedienen als de Natuur zelve doet.

Gelyk de f'Ortdan niets anders is dan eene llandvaldige opvolging van iudi'/i-

dü’s, die gelyk zyn en die.zig hervoortbrcngen
, zo is het klaar, dat die benaaming

zig niet dan tot dieren en planten moet uititrokken, en dat het door een misbruik;

der termen of denkbeelden is" dat de Woordlyllmaakers dezelve gebezigd hebben

om de verlchiüende mincraalen uit te drukken ; men moet het, yzer niet als eene

foort, cn het lood alsetne andere foort, maar flegrs als tvt'ee verfchillende metaa-

Icn befchouwen ;
en men zal in onze Vcrhandeliogovcr dcmineraalen zien, dat de

linies van. affehei ding, welke wy in de verdeeiing der'raineraale (loiïen gebrttikea

zufen, zeer verfchillende zullen zyn van die, welke wy voor de dieFcn cn voor

de' planten bezgen.

Maar om tot de verbnflering der wezens, en byzorrlcrlyk tot die der dieren,

weer te komen, zo Iaat on,s de beweegingon tier Natuur in de verfdieidenhe ien ,

Wi.ilke zy aanbiedt , nog nader waarneenien.oa onderzoeken
; cn gelyk de menlche-

lyke foort ons bell bekend is, zo laar on.s zien tor lioc verre zig die bevveegingcn

van veiTcheidcnheid ukilrckken. JJe menfchm vcrfehilien van wit-tor zwart in de

kleur, vn nkeld tot’dubbdd in de hoogte van gefbilce, in dikte, en vaardig-

h id, iu k-ogr, enz, en va t alles x)f niets .ten opzig e van den geefl; maar,

lyk die laatfle hocdanigh.nd niet tot dell tf bohoorr , zo moet zy hic-t niet in a.an-

mat'kbig getto tien worden.; de andere /yn de gewo tnc verlcheidcnhe.ien der Na-
tuur, diè van den invlo.td van het klim.itr cn het voedzel komen;' maar die ver-

fohi'len van kl uren geiblte beletten utóc dat 4o Negeren de Blanke, de Laplau-
der en de dntagonier de Reus en de D.verg. m.’t malkandercn individu’s voo'-t*

brengen, dreize-' zig hervoortbrengen-, die-voorcteelen kunnen, en dat,, byge-
volg, die raenfciieiij in fchyu zo vericiiiHende , ullca vaa eene en dezdflis

A-a. 3.
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zvn, naardien die (landvafHge hervoortbrenging dat is, wat de foort maakt. Na
die algeraeene vericheidenheden zyn ’er andere, die byzonderer zyn, en die niet

nalaatcn zig voort te planten gelyk die byi'ter groote beenen der menfehen, wel-

ken men noemt van het geflugt 'oan St. Thomas op het eiland Ceylon , de roo-

de oogtn en het witte bair der Dariers en der Chacrelas (i); de zes vingers aan de

hmiden , en de zes toonen aan de voeten, by zekere families, enz: die zonda-

linge verfcheidenheden zyn gebreken ,
oftoevalligeovermaatigheden , die, eeiftin

zomniige individu’s (land grypende ,
zi^ vervolgens van geflagt tot geflagt hebben

voortgeplant, gelyk men dit omtrent andere erfelyke gebreken en ziekten eveneens

waarneemt; maar die verichillen , fchoon ttandvattig, moeten niet belchouvvd wor-

den dan als verlcheidenheden die tot eenige individu’s behooren; als verfcheidenhe-

den die deze individu’s niet van Jiunne foorten affeheiden ,
naardien de buitengc-

woone geflagten of rallen van menfehen met groote beenen of met zes vingeren zig

met hct'gewoone geflagt vermengen, en individu’s voortbrengen, die verder voort-

teelen; men moet hetzelfde zeggen van alle de mismaaktheden of moufteragtighe-

den ,
dewelke zig van de vaders en moeders aan de kinderen mededeelen. Ziedaar,

hoe verre de dwaaliiigcn der Natuur zig uititrekken ! zie daar degrootfte grenspaa-

!en haarer verreheidenheden in den men(ch;.en, zo ’er individu’s zyn, die nog

meer ontaarden, zoverbafleren deze individu’s , voor zo verre zy mets vóórtbren-

gen, noch de ftandvaftigheid' noch de eenheid der foort; dus is er 111 den mcnlch

niet clan eene en dezelfde foort, en fchoon die foort mogelyk de talrykfte en over-

vlocdiglle in individu’s, en, terzelfder tyd, de onbeftaanbaarlle en onregelmaatig-

fle in alle haare werkingen, is , ziet men egter niet dat die verbaazende verfcheiden-

heid van beweceingen, vanvoedzel, van lugtsgefteldheid, en van zo veele andere

famenvoemngen ,
als men kan onderflellen ,

wezens hebbe voortgebragt, die genoeg

van de andere verfcliillen om nieuwe Hammen te manken, en die, terzelfder tyd

,

overeenkomlt genoeg met ons behouden omniet te kunnen ontkennen, dat zy tot

ons behoord hebben. ... , ir 1, ,

Zo de Neger en de Blanke te famen niet konden vóórtbrengen, zo zelfs hun

voortbrengzeT onvrugtbaar bleef, zo de mulater een waare miiil-ezel ,
om het zo

uittedrukken,ware, zouden het twee zeer onderfcheiden , foorten moeten zyn-; de

INcn-er zou ten opzigte van den menfeh zyn het geen de ezel is ten opzigte van

het “paard; of liever zo de Blanke een menfeh ware zou de Neger dat niet zyn;

het zoude een 4ier op zig zelven zyn, gelyk de aap, en wy zouden regt hebben

om te denken, dat de Blanke en de Néger geen gemeenen oorfprong gehad had-

den maar die onderftelling zelve wordt door de (tukken tegengefprooken, en naar-

dien alle <>-eflagten van menlchen gemeenfehap hebben en te famen voortbrengen

kunnen, ^zo komen alle menfehen van denzelfden (lam,, en zyn van hetzelfde

Daar is, omtemaaken, dat twee individu’s te famen niet kunnen voortbren-

(fl) Zie het derde Deel dezer Natimrlyke Hiftorie onder het Artikel van verfcheidenheden in

’1l-rMSÏi?dlz2'5merkeIyke waarneeraing in de brieven van ‘'en Hr. de

waarvan men verfcheilJen wysgeerige en zeer verheven denkbeelden over de voorttte^

over verfcheiden andere onderwerpen vindemi zal. (Zic ook de noot welke wy

op bladzyde 99, hebben ingevoegd.)
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gen, niets anders noodig, daii.dat ’er eenige geringe ftrydigKeid in het geftel, of
eenig toevallig gebrek in de werktuigen der voorcteeüng, van de eene of andere de-
zer twee individu’s plaats hebben; daar is, oni te maaken, d.it twee individu’s
van verfchillende foorten, en welken men te fiimen voegt, andere individu’s vóórt-
brengen, die noch naar de eene noch naar de andere gelyken, die naar <reen vall-
gjteld foort gelyken, en die bygevolg niets gelyk aan'zig zeiven vonn^brengen
kunnen; daaris, zeg ik, ^om dit te weeg te brengen, niets noodig, dan een ze-Ö 5 een

r!.'kere trap van overeenkomft tulTchen de gedaante des lighiams en de v/erirtiu >vn
der voortteeling van deze verfchillende dieren ; maar welk onbsgrypriyk

, en w.pr-
lyk oneindig,getal van fainenloopende oorzaaken zoude men niet noodi’r iiebben,
om flegts te kunnen onderftellen , dat twee dieren, een mannetje en een wyfjev^an
eene zekere foort, niet üegts genoeg verbafterd zyn om niet meer tot die foort te

behooren, dat is re zeggen , om niet meer te kunnen voortteelen met die, u'aaraan

zy gelyk waren , maar ook te gelooven, dat zy beiden juift tot het zelKlc punt ver-

bafterd zyn, en totdat punt, ’t welk noodig is om nier dan met elkanderen te kun-
nen voortteelen! En vervolgens, welke andere verbaazende en onverbeeldelyke
menigte van famenloopende oorzaaken zou ’er noodig 'Zyn om te maaken, dat die
nieuwe voortbrenging dezer verbafterde dieren nauwkeuriglyk dezelfde wetten volg-

de, die in de voortteeling der volmaakte dieren in acht genomen worden! want
een verbafterd dier is zelf eene gebrekkige, eene verballcrdc, voortbrenging

; en hoe
zoude een gebrekkige oorfjprong, eene verbaflering eene ontkenning, een (Lim
kunnen maaken

,
en niet flegts eene ftandvaftige opvolging van wezens voortbreii*

gen, maar die zelfs vóórtbrengen op de eigen wyze, en volgens dezelfde wetten,
als inderdaad alle andere dieren , welker oorlprong zuiver is, voortgebragt worden?

Schoon men derhalven niet kan bewj^en , dat de voortbrenging van eeue nieuwe
foort door middel van verbalternig iets onmogelyks is voorde Natuur, zo isegcer
het getal der tegenftrydige waarfchynlykhedcn zo verbaazeud groot, dat men daar,

zelfs philofophifch, niet aan tvvylFelen kan; want zo eenige foort door de verbas-

tering van eene andere is voortgebragt geweeft, zo de foort van den ezel van de
foort van het paard voortkomt, zo ii-dt dit niet kunnen gefchieden dan opvolge-
lykenby fchaduwingen; daar zoude tufTchen het paard en den ezel een groot ge-
tal tiiflchenfoortige dieren mceten gcwcefl zyn, waarvan de cerften zigalleiigs van
de naumr des paards verwyderd mceften hebben, en de laatften allengs tot die des
ezels-genaderd zyn ; en waarom zouden wy heden d'? flamhouders, de afkonielin-

gerr, van deze tnflchenfoortcn niet zien ? waarom zyn ’cr niet dan de jjeide iiiccr-

ften van overgebleeven ?

De ezel is dan een ezel, en is geen verbafterd paard, o” cei prard niet een naak-

ten- ftaart; hy is noch eca vreemdeling, noch een indringer, noch een baflerd;

hy heeft,, gelyk alle andere dieren, zyn gezin , zyne foort, zyn rang; zyn bloed
is zuiver, en Ichoon zyn adel minder velhe^en, minder dourlugtig moge zvn, i.s

zy egter even goed en even ond als die van het paard; waarom dan zo veeiè ver-

achting voor een dier getoond, dat zo goed, zo geduldig, zo maatig, zo mirti '

isP zouden de menfehen zelfs onder de dieren de zulken verachten, die hen d
te wel cn al te goed koop dienen ? 'men draagt zorg om het paard eene goede oD-
voedingte gïcveii;- tr.en paft hetop, men leert, men.oefent het, terwyl de ezel
aatt.de ruwheid, van demplompflen knegt, of aan de "behandeling, van kvvaauë kin--
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deren, ovcrgelanten , wel verre van door zyne opvoeding beter te worden of te win-

nen ,
daar integendeel niet dan by verliezen kan ;

en zo hy nier een bron-wel van

goede hoedanigheden in zyne gv’aaitheid hadt, zoude hy alle goede hoedunighe--

den inderdaad afleggen, en de'tegenovetflaande llegte door zuHi: ee.ie ben.n iehng

noodwendig aanneemen moeten ^ hy is het Ipeelting, de vryfpaal, de voetveeg,

van Einpc kinkels, die hem met den (lok in de ha', d geleiden , die hem liaan, die

hem overlaaden, hem vermoeijen, hemplaagen, zonder eenige voorzorg of nie-

delyden: men neemt niet in aanmerking, dat de ezel van zig zelven, en ten op-

zigtevanons, het fehoonit, het bell gemaakt, het meed; onderlchoiden , dier zou

•zyn, zo het paard niet in de wereld ware, en dat het nu niet den eerden, imar

den tweeden, rang bekleedt, en even daar door nis niets fchync te word.n; het is

de ver'relyking, die hem verlaagt; men befchouwt, men beoordeelt ,
hem r.iei in

zig zefven ,
maar met betrekking tot het p.iard ;

men vergeer dat hy een ezel_ is

,

dar hy alle de hoedanigheden heeft van zyne natuur, alle de gaven aan zyne loorE

verknogt, en men denkt niet dan op de geflaltc en de hoedanigheden van het

paard ,
^die hem ontbreeken ,

en die hy niet moet hebben. *

Ilyis uit dgn aart zo nederig, zo geduldig, zo bedaard, als het paard fier,

driftig, onftuimig is; by lydt met ftandva(tigheid,_en miflehien met moed, de

kaftydingen en Hagen ; hy is fober ,
zo wel ten opzigte der hoeveelheid als der

hoedanigheid van ’t voedzel; hy vergenoegt zig met de hardfte, met de onaange-

naamfte, groenten , die het paard en ander vee met verontwaardiging aanzien en

hem overlaaten : hy is zeer kielch in ’t water, cn wil niet dan van het klaarfce

drinken, uit ’oeeken die Iwm bekend zyn, hy drinkt zo raaatig als hy eet,

en fieekt zyn neus niet in ’t water
,

uit vrees , zegt men , die hem de fchaduwe

van zyne ooren baart (a). Gelyk men de moeite niet neemt van hem te rollen

,

zo rolt hy zig dikwüs in het gras', in de diftek, in de heide, en zonder zig te be-

kommeren o'^r de laften, die men hem te draagen geeft, legt hy zig, om zig te

rollen , neder, zo dikwüs hy-kan, en Ichynt daardoor aan zyn meelter de weinige

zorg te vcrwyten , die deze voor hem draagt ; wanthy wentelt zig niet, gelyk het

paard, in het llyk en liet water, hy vreelt zelfs zyne pooten nat te maaken, en

•Taat int zvnen weg om het flyk te vemiyden; ook heeft hy drooger en ziiivercr

beenen dan liet paard; hy is vatbaar voor opvoeding, en men heeft ’er gezien,

. die geoetfend genoeg waren om hen als iets wonderlyks te laaten bekyken (*).

In zyne cerfte jeugd is hy vrolyk en zelfs aartig, hy heeft eene zekere Ingtig-

heid en bevalligheid ,
maar ouder wordende verliefc hy welhaafc, ’t zy door den

cuderdom, ’tzy door de flegte behandeling, die hy ontmoet, zyne vrolykheid,

en wordt traag, ongehoorzaam, en koppig; hy is niet driftig dan voor het ver-

maak der koppeling, in zo verre, dat niets hem wederhonden kan, en dat men

’er gezien heeft, die zig derwyze afinatteden en uitputteden, dat zy eenige oo*

genblikken cfaarna fiierven ; en gelyk hy met eene foort van woede bemint, zo

heeft hy ook de fterkfte verknogtheid voor zyn kroolf: Plinius verzekert ons,

dat wanneer men de moeder haar jong ontneemt, zy dwars door de vlammen heen

fireeft om zig weder by het zelve’te voegen; hy heeft ook geneegenheid

. Ca) Zie Cardak. de Subtilitate, Lib. X.
,{b) Zie Aldrovakdus, ds Quadntp. foUped. Lib. I. pag. 308.
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meefcer, [fchoon hy ’er doorgaands van mishandeld wordt, Iiy riekt hem van
verre, en onderfcheidt hem van alkandere raenfchen: hy herkent ook de plaatfen

daar hy Z}'!! verblyfhoudt, de wegen welken hy gewend is door te trekken: hy
heeft goede oogen, en een verwonderlyken reuk, inzonderheid voor de uitvloei-

zels der ezelinne; hy heeft een uitmuntend goed gehoor, het geen mede toege-

hragt heeft om hem onder het getal der vreesagtige dieren te plaatfen, die allen,

gelyk men wil, een zeer fyn gehoor en lange ooren hebben : als men hem over-
laadt, geeft hy dit te kemien door het hoofd te buigen en de ooren te laaten zak-
ken j als men hem te veel plaagt opent hy den bek en trekt de lippen weg op eene
zeer onaangenaame wyze, hetwelk hem een belagchend en Ipottend aanzien geeft j

zo men hem de oogen bedekt blyft hy onbeweegelyk, en zo men hem, terwyl hy
opzyde ligt, het hoofd derwyzcplaatft, datzyn één oog op de aarde ruft, en zo
men dan een fteen of een ftuk hout over het ander oog legc,_ zal hy in deze plaat-

fing blyven zonder eenige beweeging te doen , en zonder zig te fclnidden om zig

op te beuren: hygaat of flapt, hy draaft, hy galoppeert, gelyk het paard , maar

alle zyne beweegingen zyn klein en veel traager;_ fchoon hy voor eene korte

poos met veele ftelheid loopt , kan hy egter in weinig tyds maar weinig wegs af-

leggen , en welken gang hy ook neeme , zo men hem fterk dryft , is hy haalt ten

einde.

Het paard hinnikt, de ezel balkt, het welk gefchiedt door een fterk en lang ge*

fchreeuw, dat zeer onaangenaam en wanluidend is door beurtelingfche diflbnanties

van den fcherpen tot den zvvaaren , en van den zwaaren tot den fcherpen toon
; ge-

meenlyk fchreeuwt hy niet dan wanneer hy de drift der liefde voelt ofhonger heeft:

de ezelin heeft eene klaarer en doordringender ftem; de ezel, die gemind is, balkt

met een laager ftem, en fchoon hy evenveel poogingen fchynt te doen, en dezelfde

beweegingen mee de keel te maaken, kan men zyn geluid egter zo verre niet

hooren.

Van alle dieren, die met bair gedekt zyn, is de ezel dat, t welk minft aan on*

'Tedierce onderhevig is, hy heeft nooit luizen, het geen waarfchyniyk van de hard-

heid en droo'Theid van zy'nc huid komt ,
dewelke inderdaad harder is dan die van

de meefte andere viervoetige dieren; en het is ter dezer zelfdet oorzaak, dat hy

minder dan de paarden gevoelig is voor de zweep en het fteeken der vliegen.

Op de twee en een halfjaar vallen de eerfte fiiytanden van het midden des monds

uit, en vervolgens vallen de andere, ter zyde van de eerften, insgelyks, en ver-

nieuwen zig in denzelfdentyd, en in dezelfde orde, als die van het paard; men

weet ook den ouderdom van den ezel uit de tanden, de derde fnytanden van yde*

re zyde reekenen dezelve gelyk in het paard.

Op den ouderdom van twee jaaren is de ezel reeds in ftaat om voort te tcelen ;

het wyfje is nog vroeger klaar dan het mannetje, en zy is volkomen zo geil als

hy; het is te dezer oorzaak dat zy weinig vrugtbaaris, zy werpt het vogt, dat

zyin de koppeling ontvangt, naar buiten, ten zy men zorg draage, om haar de

aandoening van vermaak fchielyk te ontneemen door haar ftokflagen te geeven om
het gevolg der verliefde ftuiptrekkingen en beweegingen te doen bedaaren; buiten

deze voo^org zou zy maar zelden houden ; de gewoonfte tyd der hitte is de maand

mav en juny; zodra zy bezwangerd is houdt de drift welhaaft op, en in de tiende

maand vertoont zig de melk in de uijers; zy werpt in de twaalfde maand, en

1!/. Deel.
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dikwils vindt men vafte klompen in het vogt van het Jamsvlies, gelykende naar de
hippomanes van de merrie : zeven dagen na de werping wordt de drift vernieuwd
en de ezelin is in ftaat van het mannetje te ontvangen, zodat zy, om zo te ipree-
ken, geduurig kan ontvangen en zoogen; zy brengt maar één jong voort, en zo
zeldzaam twee, dat men daar nauwelyks voorbeelden van heeft ; na verloop van
vyf of zes maanden kan men het jong ezeltje fpeenen, en dat is zelfs noodig zo
de moeder weder draagt, op dat zy haare vrugt te beter moge kunnen voeden:
de ezel-hengft, dien men willaaten fpringen, moet uit de grootfte en fterkfte van
zynefoortgekoren worden; hy moet ten minften drie jaarenoud, en niet boven
de tien zyn; hy moet hoog van beenen, en wél gevuld van lighaam, zyn: hy
moet een verheven en vaardigen kop, leevendige oogen, groote neusgaten wat
langen hals en fchouders, breede borft, vleefchige lendenen, platten ftuit,’ kor-
ten ftaart, glanzig hair, hebben

, ’t welk daarenboven zagt op’t aanraaken, en .

donker grauw van kleur , is.
’

De ezel, die, even als het paard, drie of vier jaaren noodig heeft om tegroei-
jen, leeft ook, gelyk het zelve, vyf-en-tvvintig of dertig jaaren; men wil alleenlyk,
dat de wyfjes langer leeven dan de mannetjes , maar de reden daar van is millehien
alleen, omdat zy, dikwils draagende, wat meer gevierd worden, daarmen deman-
netjes fteeds met arbeid en flagen afmat; zy llaapen minder dan de paarden, en
leggen zig daar toe niet neder , dan wanneer zy ten uicerllen vermoeid zyn ; de
fpringezel duurt ook langer dan defpringhengft; hoe ouder hy wordt hoe driftiger
hy fchynt, en in het algemeen is de gezondheid van dit dier vafter dan die van het
paard ; het is_ minder teder , en op verre na zo veel niet onderlaevig aan eene groo*
te menigte ziekten, die het paard aantallen; de Ouden fchryven het zelfs geene
andere toe dan die der fnotterigheid, waaraan het egter ook minder onderhevig is

dan het paard.
^

Daar zyn onder de ezels, even als onder de paarden, verfcheiden raflen maar
die men minder kent, omdat men hen met dezellde oplettendheid niet opTep’ad of
nagegaan heeft; men kan egter niet twyirelcn,^of zy zyn allen uit heetelu'-ndree-
ken herkomftig. Aiustoteles verzekert, dat ’er ten zynen tyde geene^varen
in Scythie of in de andere Noordélyke deelcn, die aan Scythie grenzen”, noch

"

zelfs in de Gallien, waarvan het klimaat, zegt hy, nog te koud is* en hv
voegt ’er by, dat een koud klimaat hen of belet voort te koineu, of hen doet ont-
aarden; en dat het om die laatfte reden is, dat zy in Jllyrie, in Thracie, en Ëpi-
rus, kleiner en zwakker zyn; zy zyn nog zodanig in Frankryk, fchoon zy daar reeds
van ouds \\eï genatiir-alizeerd zyn

, en de koude van het klimaat daar federt tweedui-
zend jaaren vry wat verminderd is door de inenigte van boiTchen die neêrgehakt
en de moeralTen , die droog gemaakt zyn; maar hetgeen nog zekerer fchjmt is*
dat zy nieuw zyn voor Zweeden en voor de andere landen van liet Noorden ay '

zy fchynen oorfpronkelyk uit Arabic gekomen, en van /Irabie naar Egypte, van
Egypte naar Griekenland, van Griekenland naar Italië, van Italië naar Érankryk»,
en vervolgens naar Duitlchland

, Engeland, en eindelyk naar Zweeden, overgebragc
te zyn, enz, want zy zyn inderdaad kleiner en minder flerk, naarmaate de kli»^^.
maaten kouder zyn.

(«) Zie Aristotïles di Generat, Jimal. Lik. //.'
,

\b} Z,ie LiNiSjia Fauna. SuQcka^
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Die verhuizing fchynt vry wél beveiligd door her verhaal der Reizigers : Char-
DiN zegt, „ dat er tweërleie foorten van ezels in Perfien zyn ; de ezels van het land,
„ die traag en log zyn, en daar men zigniet van bedient, dan om lallen te draa-
» gen; en eene loort van Arabilche ezels, die zeer aartige dieren en de befte ezels
.. van de wereld zyn; zy hebben een glad vel, lioogen kop, h'gte voeten zu

neemen dezelve leevendig en lugtig op, gaan wél, en worden niet gebruikt’dm
,, om bereeden te worden; de zadels, die men hun oplegt, zyn als llieenzaalen
„ die rond en van boven plat zyn , zy zyn van laken of van tapytwerk, met fcha-
„ brakken en ftygbeugels; men zit ’er op meer naarde Unit dan naarden hals; daar
„ zyn onder deze ezels, die men tot de vierhonderd ponden koopt, en men kan
« er geene onder de vyf-en-tvvmtig piftoolen hebben

; men paft hen op gelyk de
paarden , maar^ men leert hen niets anders dan tel gaan , en het middel om hen
daar toe af te xigten is hun de beenen vaft te niaaken, namelyk de voorfte en
agterfte van ydere zyde aan malkander, met twee katoene koorden, welken
men de langte geeft van een ezels-tred, die tel gaat, en welken men ophoudt
door een andere koord, welke ter plaats, daar de ftygbeugelzir, door de cingel
gaat; een foort van pikeurs bereiden hen ’s avonds en ’s morgens, en oefFenen
hen in deze wyze van gaan; men fplyt hun de neusgaten om hen meer adem te
geeven, en zygaan zo ras, dat men moet galoppeeren omhen by te houden (0)”
Zouden de Arabieren, die het gebruik hebben om de raflen hunner paarden

zo zorgvuldig en zo lang zuiver te bewaai-en
, zouden die dezelfde zorg voor de

ezels Jaagen? offchynt dit niet te bewyzen, dat het klimaat van Arabie het eerft
en beft khmaat voor de eene en andere is? van daar zyn zy naar Barbariie h) en
voorts naar Egypte overgebragt, alwaar zy fchoon en van eene grootegeftaltezyn,
zo wel als m de lugtllreeken , die ten uiten'lcn heet zyn, gelyk in de Jndiën en in
Uuinee, (O alwaar zy grooter, fterkcr, en beter, zyn dan de paarden des lands;
zyzyn zelfs in groote achting in Madura, alwaar een der aanzienlykfte en cdelfte
ftaramen der Indiaanen een byzoiideren eerbied voor hun toont, omdat zy geloo-
ven dat de zielen van alle Edellieden in het lighaam der ezels overgaan (d) ; cindelyk
men vindt de ezels in grooter menigte dan de paarden in alie de Zuidelyke landen
van Senegal af tot China toe : ook zyn daar de wilde ezels gemeener dan de wilde
paarden, de Latynen hebeen, na de Gfitken, den wilden ezel ofuiger genaamd,
vvelken men niet moet verwarren

,
gelyk eenige Natmirbefchouwers, en verfchei-

den Reizigers, gedaan hebben, met de zebra, waarvan wy de Hiftorie afzonderlyk
zullen geeven, omdat de zebra een dier van eene afzonderlyke foort is van die des
ezels : dQ onager, of wilde ezel, is niet gedreept gelyk de zebra, en hy heeft op ver-
re na zulk eene fraeije geftalte niet; men vindt wilde ezels in eenige eilanden van
den Archipel, en byzonderlyk in dat van Cerigo (e): daar zyii ’er veelen in de
woeftynen van Lybieen van Numidie (f), zy zyn grauw enloopen zo fiiel, dat

(a) I'oyage dsCmnBiK, Tom. II. pag. 26, en 27,

(i) de SuAW, Torna I. pag. 308.

(c) Bosman Berchryving van de Goudkuil , enz.

(rf) Lettres édifiisites XII. liecusil, pag. pö-
(e) Dappeu’s Reizen,

52. Ö’ de Marmol,Tom. I,
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de Barbaryfche paarden alleen hen agterhaalen kunnen : wanneer zy een menfcli

zien, geeven zy eenfchreeuw, fchoppen agter uit, en vlugten niet, dan als men
hen nadert: men vangt hen in flrikken, en Iaat hen in touwen venvarren;zygaaa
met troepen weiden en drinken, en men eet derzelver vleefch: daar waren ook,
ten tyde van Marmol, wien ik heb aangetrokken, wilde ezels op het eiland Sar-

dinië, maar kleiner dan die van Afrika; en Pietro della Valle zegt («), een
wilden ezel te Ba flora gezien te hebben, deszelfs gedaante was niet verfchillende

van die der tamme ezels, hy hadt alleenlyk eene helderer kleur, en van ’t hoofd
tot den (taart, eene flrecp van blond hair, hy was ook veel leevendiger en vaardi-
ger in 'tloopen dan de gewoone ezels. Olearius (V) zegt, „ dat de Koning van

Perfie hem op zekeren .dag met zig naar een klein gebouw geleidde, dat de ge-

daante van een toneel hadt, en alwaar hy hem eeironthaal van fruiten en konfi-

muren gaf; dat men, na dit onthaal, twee-en-dertig wilde ezels inleidda, waar-

„ op de Koning eenige fnaphaanfehooten en pylen loflede , en vervolgens den Af-.

„ gezanten, en den Grooten van zyn hof, vryheid gaf om daar insgelyks op te.

„ fchieten; dat het geen klein vermaak was die ezels zomtj''ds met tien cn meer-

„ pylen belaaden te zien , waar mede zy de anderen belemmerden en kwetften , als-

„ zy zig onder dezelve vermengden , zodat zy allen malkanderen begonden te by-

„ ten, en op eene zonderlinge wyze te flaan en te (choppen; en dat men hen,,

„ nadat zy alle afgeraaakc, en op een ry voor den Koning nedergelegd ,
waren,

„ naar Hifpahan in des Konings keuken bragr, dewyl de Perfiaanen zo veelfmaak:
., inliet vleefch dezer dieren vinden, dat zy daar een l])reekwoord van gemaakt
,,

hebben, enz”. Maar het is niet waarfchynlyk
, dat die twee en-dertig wilde ezels,

allen in de boffehen g,evangen waren, en het waren waarfchynlyk ezels, die men
in groote parken onderhielde, ora.het vermaak te hebben van hen op de gemelde
wyze te doodeti en te eeicn..

Men heeft geene ezels in Amerika gevonden, even weinig als paarden
, fchooir

de Ingtsgefleldheid, inzonderheid die van Zuid-Amerika, zogoed voor hun ge-
Ichikt is alseenig ander klimaat. Die, welken de Spanjaarden uit Europa derwaards
hebben overgebragt, zyn daar zeer vermenigvuldigd, en men vindt ’er (c) op
versheiden plaatfen wilde ezels, die met troepen gaan, en welken men in ftrikken
vangt even als de wilde paarden.

De ezel brengt met eene merne groote muilezels voort; van de ezelin met een
liengfl komen integendeel niet dan kleine muilezels, die in vericheiden opzigten
van de eerden verlchillen

, maar wy zullen over de teeling der muilezels
, der ju

mars, enz, afzondcrlyk handelen, en wy zullen de Hiilorie van den ezel beflui-

ten/neteen berigt van deszdfs eigenfcLappeu, en van.dc gebruiken
,
waar toe wy

hem bezigen.

Gdyk de wilde ezels in deze klimaaten onbekend zyn , zo kunnen wy niet zeggen ^

of hun vleefch inderdaad goed zy om te eeten 'i maar zeker is het
, dat het vleefch

der tamraeothuis-ezels zeer (legt, enOegter, harder, fraaakcloozer, en onaangenaa-
mer is dan dat van het paard ;GALENüs(r/) zege zelfs, dat het een verderfelykvoed-

(n) Zie les Vc^agés ih Pirtro dell.a Zam, Vlll: pag.
(t) Zie Ie Foyage d’Aüam Olearius., Paris 1656. Tom. L pag. 511.

^^‘‘isoomVöytge. aüX.iüei'deVAtneriqü-’f.Vm^ 172a. Tom, II. pag.
Uj Zie Galemus ik ..iument. facult, Lib, Ui. '

J
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aelis, en ’t welk ziekten voortbrengt; de melk der ezelinne integendeel is een

beproefd en foortelyk middel voor zekere kwaaien , en het gebruik van dit mid-

del is, van de tyden der oude Grieken af tot de onze toe , in ftand gebleeven ; om
dezelve goed te hebben moet raeneene jonge en gezonde ezelin verkiezen, die wél

in ’t vleefchis, die kortelings gewoipcn heeft, en die zedert niet weer gedekt is;

men moet haar jong van haar afzonderen , haar zinlyk houden, en haar wél' voe-

denmethooi, haver, garft, en kruiden , welker heilzaame hoedanigheden invloed

kunnen hebben op.de kwaal der lyderen, die de melk drinken; men moet ook op-

lettende zyn van de melk niet kond te laaten worden ,
of dezelve voor de lugt bloot

te ftellen, hetwelk haar in korten tyd bederven zoude.

De Ouden fchreeven ook veele geneeskundige kntgten toe aan het bloed, aan de

pis ,
enz , van den ezel , en veele andere foortelyke eigenlchappen aan de harfe-

nen, aan het hart, aan de lever, enz, van dit dier, maar de ondervinding heeft

dit alles tegengefprooken, often minfteii niet beveiligd.

Gelyk het vel van den ezel zeer hard en zeer veerkragtig.is, zo bedient men ’er

zig van tot vericheiden gebruiken; men maakt ’er zeeften , trommels, en zeer goede

fchoenen, van; men maakt ’er een dik parkeraent van voor zakboekjes, hetwelk

men als dan racteene dunne lang pleifter belegt om ’er op te kunnen fchryven, en

het gelclweevene verfcheidenmaalen weder te kunnen uitwiflchen : het is ook van

het ezels-vel dat de Odfterlingen de J'agri^ (ji) hetwelk w'^chagrin noemen, ni la-

ken ; het is waarfchynlyk dat de beenderen, even als het vel van dit dier, ook vjcl

harder zyn dan de beenderen van andere dieren, dewyl de Ouden daar fluiten vau
maakten, en dezelve fcheller van toon vmnden dan die van andere beenderen.

De ezel is miflchien onder alle dieren dat, ’t welk ten opzigte van zyn omtrek
den meeften laft kan draagen, en gelyk hy byna niets koft van onderhoud, en^

cm zo tefpreeken, geene zorg vereifcht, zo is hy van ecnegroote nuttigheid in ’t

veld, in de molens, enz; ook kan hy dienen om te beryden; alle zyne wyzen

van gaan zyn zagt, en hy ftruikelt minder, dan het paard; men zet hem 'dik^

wils Voor den ploeg , in landen alwaar de grond ligt is, en zyne nieft is uitfleekend

voor zwaare en vogtige landen.

^1») -Zie Fo'jags dt Thevenot, Tomi IL pag. 64,

Bh ^3:
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beschrtfing van een ezel.

den eerften opflag van het oog, kan men den ezel ligtelyk van hetpaardP g ondcrlcheiden, _meri verwart deze dieren nooit met elkanderen, al zag
twee juift van dezelfde grootte en kleur; wanneer men onder-

tuilchen de verfchillende uiterlyke deelen van het lighaam van den ezel
afzonderlyk belchotnvt en dezelve met die van het paard vergelykt, vindt men in
de meefte dezer deelen zo veele overeenkomften en eene zo volmaakte gelykenis
dat men verwonderd ftaat, dat hun geheel duidclyk verfchillend Ichynt van het
geheel van een paard: en dus ook, indien men het lighaam van eenen ezel opent,
zyne ingewanden ontvouwt en zyn geraamte bloot maakt, gelooft men alle de in-
wendige deelen van een paard te zien ; indien men deze twee dieren niet dan van
binnen ziet, hoe meer men dezelve belchouwt en met elkander vergelykt, hoe
meer men geneigd is om dezelve voor onderwerpen van dezelfde foert te neemen,
en zelfs de verfc billen welke tulTchen eenige uiterlyke deelen gevonden worden,
zouden niets bewyzen dat hiermede drydigwas, want de foortelyke kenmerken,
welke men gemeenlyk aan den ezel toefchryft

, en die daar in beftaan
, dat hy kleiner

is, de oorcn en ftaartjanger heeft, en demaanen korter dan het paard, en dat de
itaart alleen aan het eind hairen heeft, zyn geene wezendlyke kenmerken, dewyl
wy alle deze veclchillen in eenen veel hoogeren trap by andere eeflagten van dieren
vinden.

Daar is zo veel ongelykheid niet tuflchen de grootte van de grootfte paarden
€n dc klcitiftc c2cis

^ als ciillchcn dis Vcin ssn dog cn een kleinen dcenichcn houd j
de ooren van een wolfhond zyn korrerin vergelyki'ng van die van den dashond; daar-
enboven zyn de ooren van den wolfhond regt, en die van den dashond hangen,
een verlchil dat men tuilchen het paard en den ezel niet vindt; het leeuwtje en
het Ijiaaulchc hondje hebben de hairen aan den hals zo lang, en de windhond en de
deen hebben dezelve zo kort, dat deze ongelykheid veel grooter is dan die van
de maanen van den ezel en van het paard ; is daar ook niet een veel grooter ver-
fchil tuflchen de ftaarten der honden, dan tuflTchen den Haart van het paard en den
ezel, wanneer men dit deel belchouwt, tenopzigte van deszeift rigting, kromte
en hairen? eindclyk gelykt het paard niet meer naar den ezel voor het uiterlyke,
dan de turkfche hond naarden krulhond gelykt, of de dashond naar den windhond?
De ezd dekt de merrie, en het paard de ezelin: en daar is zo veel overeen-

komfl: tuilchen de deelen der voortteeling dezer dieren, dat het niet te verwonde-
ren is dat hunne vermengingen vrugtbaar zyn

,
maar in het voorbrengzcl is een

wezendlyk verlchil; de muilezels gelyken volkomen noch naar de paarden, noch
naar de ezels, v\yl zy niet weder kunnen voortteclen, gclyk de honden, die uit

oe^vermengiiig van verjeheiden loorten voortkomen, op welk eene wyzemen hen
ooic paart, en zelfs wanneer men do uiterHen famenbrengt, door de grootllenmet
de kleinilen te doen paaren; daar is dus eene volkomcner ovefeenkomfl: tuilchen
de meelt yerfchiiiende honden dan tulTchen het paard en den ezel, zelfs dan tuflchen
die, \reike ton opzigte der grootte en alle de Jighaamsdeeien het belt uitgekoozen
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BESCHRYVING VAN DEN EZEL.

, "V™ dS.T, ™ -“fmet met haireii voorzien. ^ natiiuriyk

De oveteenkomften weUce men tuflchen den ezel en het mard v

moet noodzaakelyk breedvoerige wa'-rnepmim-n K^l
onderzogt te worden , men

bepaald denkbeeld geeveirzuUen vSTS f

"

welke men niet kan gewaar worden nodi Ln^n^dan*^?
‘ ^ verfchillen aantoonen

,

ken van de gedaante

lyk zyn, het zal genoeg zyn hunne afmeetingen op te geeven, welte oS de tSderwerpen genomen zyn, die tot deze befchryvingbediend hehh-n- k
^

•

gen van* uitcrlyke dealen hetlighaamvan een pjard behLe^öók vaifrSr^ge aai die van den ezel en andere gehoefden, dus zal ik dezelve aeStefv^Igens de verklaaring, welke in de befchiyving van het paard gegeeven is’ alle de

^L5d“'Sat? ot’erSK'lr I déf
deagterpooten heeft, maar liy Léf” dlafblto
bynaop dezelfde hoogte zyn als di'^ vin her rmr ff 9 weike

Menkan geen gebruik maaken van de kunftwoorden der StalmeeRers en Ros-'an-mers om de kleuren van het hair te beteelcenen zv zim rm xz^rr . „
en KOSivaOi'

Frs4S’ ™Léi:éfi“ "éJLSés
zwart geznomj, e„ om zo te zeggen, aan de bnkenzvdé van on iéren fC) Lé

iiS’zé::,rL"ftS;fvS
ovlr de fthoft (//loopt e„“de rn^'egt^^fL’arel h“= et eiL'^^L,’ook oe iloinp van oa, daart tot aan het einde; een? andere bmd ™ /v^ié/

'

kleur ktiiift dezeftreepop den ichoft, en loopt tot op heimiddervan d»olf

vaa oen ftaatt is vm.dezeffile kleur : in deimeelie gryzêeze/io dé'lLié ®dïlL
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<rel, de kopt, en de kroon, bruin of zwart, aan de voor-^n ^ooten; men

vindt zommigen, welke een zwartagügen halven kring op het midden van den arm

van voren, en op het bovenlle van de pyp der agteryoeten hebben ,
andere heb

ben twee halve kdngen van dezelfde kleur, op eenen duim afitands van

op het voorde van den maar dit vindt “ónzeer zelden, ra

ipeenlyk dat het ondcrfte der vier pooten op zomnuge plaatfen met bruine ^
zwarte ringen gemerkt is; het biimenlledcr ooren, de goot, de ft ,

ftuk, de buik, de buikzyden, cn het binnenfte der armen en dijen Z)ii by^a m

alle ezels wit, welke kleur zy ook hebben mogen.; of indicn deze met wit zyn

hebben zy eg er een fchaduw van vnil wit, of van eene minder donkere kleur dan

lï overige van het lighaam : de raeefte ezels hebben eenen witten ot wuagugen

-rhirrra de oogen, en de rand van dezen kring ismeeft van eene rosagtige kleur

^Sen“s fLlr^en verdwynt, naarmaate deze rand van den witten kring afvvykc: .

ïbS ezds en d hebben even als de graauwe zwart op de ooren

,

niaar het midden van de buitenfte zyde is bleeker dan het overige van het lig-

^ heeft reden van te denken dat de natuurlykfte kleur v’an de ezels het’

on- -t vaal tV
S to fSnd da. h vlakke,i of banden op eenen

<^v7-en grond zonden hebben, met eenige Ichadnwen van oranje, met deze dn

kleuren zoude men even als voor het paard, alle de incenfmeltingen of achaduvyen

vrn het hair van alle ezels knnijen maaken , zelfs van zulke , die het meeft in kleur

verfdvlkn: d^^ze verfcheidenheid zoude zonder twyffel veel groocer_ zyn , indieii

men mee! zorg dioe,g voor de keuze der hengften en de vermenging der mdi-

Sdn’ nnar Sze dieren worden zeer verwaarloosd, vooral hier te lande; wan-
yidus, " „ooten ftevig en vaft hebben, en fterk genoeg zyn

rftn tfdrnale^^ laat men zig in geenen deele aan de kleur van het hairgde-

Z zvn Sen ?p & heerfchende kleur, noch aan de ftraalen

door zekere fchikking van het hair, gelyk in de paarden, gemaakt, ondcmiOchen

2vn’er ezels, welke'de voeten ,
zowelalsdekol, ofdenncuswir, licobon, raaarxi

wi te Leep van den neus loopt dan famen, met het wit van het uiteinde van den

hd zv hebben alle, ten minften die ik gezien heb, een bosje hairen op het mid-

den Van ik heb’er ook in veelen twee gevoiiden by de raaanen agec

fe ooren, een aan yderzyde; i.i het algemeen is het hair van den ezel harder,

h?en gèeffweï-igtek van het lighaam van den ezel ,
men

vrTwemfalleen^ die gebreeken hebben, welke het gcbtink, waar toe zy

r hi]Ft 7vn bc'"tcen ' en dan moeten die gebreeken nog zeei zigtbaar z]yn, f,

l^efchikt jyn’ bc..uei_^
welke het dier zwak maaken of doen ftrui-

I-in"“en den rua hol in haare lengte, welke dus, door deze
kuwn, tuutui

Ufino-pn- als de verheven rug, 0‘C men
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lighaara: ik twyffel geenzins, of de paarden zyn de oorzaak van deze vergeten-

heid, en dat men, indien 'er geen paarden waren, evenveel onderzoeks doen zou*

de , om te weeten wat de fchocmheid , en fraaiheid van de gedaante van den ezel

zyn zoude, als men aangaande het paard gedaan heeft, want wy zouden verpligt

geweeft zyn de ezels tot byna alle de gebruiken te bezigen, waartoe wy de paar*

den doen dienen. De regels, welke men vaftgefteld heeft ten opzigte der fraaije

evenredigheid, of gebreeken, en feilen van de verfchillende deelen dezer dieren ,

kunnen niet allen op de ezels toegepaft worden , vooral ten opzigte van het hoofd
en den hals, den rug, de heupen, het kruis, enz, omdat ’er teveel verfchil is

tnffchen deze deelen, belchouwdin den ezel en in het paard; daar is meer over-

eenkomft tuffchen de andere deelen van het lighaam dezer dieren , vooral ten op-

zio'te der beenen van het een en het ander; ondertuflchen moet men niet nauwkeu-

rig alles aan den ezel toefchryven , dat van de beenen van het paard gezegd is.

Men heeft in de hier voorgaande hiftorie van den ezel gezien dat het poftuuc

van den ezel, in verfcheiden lugtftreeken verfchilt; ik heb in dit land een individu

uitgezogt van middelbaare grootte en wel geëvenredigd, en ik heb hetzelve ten

onderwerpe van {PI. XI) genomen ; zie hier de afmeetingen der uiterlyke deelen

van het lighaam: hy was viervoeten en een half lang, in eene regte lyn gemce-

ten van tuffchen de ooren tot aan den aars , drie voeten vier duimen en een half

hoog ter plaatfe der voorfte pooten , en drie voeten vyf duimen en een half ter

plaatfe van de agterpooten; de lengte van het hoofd was een voet en zes duimen,

van het begin der lippen tor aan het agterhoofd ; deze maat gevoegd by die, wel-

ke langs den geheclen hals loopt, en langs het lighaam tot aan het begin van den

ftaart, was zes voeten in dezen ezel, van de punt van den bek tot aan denbars, hè?

geen in twee reizen gemeeten nioeXl: worden wyl het dier leevend vvas , en het dus nied

semakkelyk was hem den kop hoog genoeg te ligten , om zo veel mogelyk de krom-

te van het agterhoofd te doen verdwynen, en dc maat in eene regte lyn te neemen.

Het einde van den mond hadt een voet en twee duimen omtreks, gemeeten

tuffchen de neusgaten en het uiterfte der lippen, de onurek van de fpleet van

den mond was negen duimen, op de lippen gemeeten , van de eene opening tot

de andere ;
de neusgaten ,

ftaan van boven wat verder van elkander dan benee-

den ; daar was eene ruimte van tien duimen en een half tuffchen den voorften

hoek van het oog en de punt der lippen , en vier duimen en een half luffehcn den

agterften hoek en het oor; de lengte van het oog, van den eenen hoek tot den

anderen, was van een duim en vyf lynen, en de opening agtiynen, nameIyk,zo

ver wecken de oogleden van elkander, wanneer het oog open was; de ruimte

tuffchen de twee voorfte hoeken der oogen was zes duimen en een halt, wan-

neer men de kromte van het neusbeen volgde 9 en flegts vyf duimen en vier lyiien

in eene rco-te lyn gemeeten, het hoofd hadt twee voeten en vyf duimen omtreks,

'ï'emeeteu voor de ooren van onder digt by de keel omgaande, de lengte der oo-

ien was agt duimen en een half, en hunbreedftc einde was vyf duimen, en negen

lynen breed ,
gemeeten op de buitenfte kromte ; de twee ooren ftonden van onde-

ren vier claimen van elkander af.
, , J r, 1

De hals was omtrent een voetlang, van het hooid, tot aan,,de Ichouaers, én

hadt een voet en elf duimen omtreks by het hoofd, en was negen'duimen breed van

de maanen totaandeftrotj dezelve hadt by de fchouders, twee voeten en drie dui:

IF. Deel. Cc
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men omtrcks, en was elfdiiimaii breed ; het lighaara hadt drie voeten en agt dui-

jnen omcreks agter de voorfte pooten geineeten, vier voeten en vyf dnimenin her

midden, ter diklle plaatG; ,
en drie voeten en negen duimen voorde agterile poo*

teiii het laagde van den buik was een voet en elf duimen van den grond , de

ftomp van den ftaart was een voet en twee duimen lang, en hadt aan zyn, begin

een half voet omtreks.

De lengte van den arm was elf duim en een half van den elleboog tot de knie

,

en hadt boven aan by den elleboog een voet en een half duim omtreks , en aan het

onderfte deel agt duimen, by de- knie; de zwelling, welke deze geleding iiuakt,

was omtrent drie duimen lang , en hadt negen duimen omtreks j de pyp was een

half voetlang, en hadt zes duimen omtreks, die van den kogel was zeven dui-

men en een half; de koot was omtrent twee duimen lang en hadt byna vyf dui-

men omtreks, de omtrek der kroon was tien duimen; daar was dertien duimen

en een half hoogte, van het onderfte van den voet, tot op^ het midden der knie;

deafiland van den elleboog tot de fchoft, was een voet en vier duimen en een half, en

van den elleboog tot het onderfte van den voet, twee voeten en twee duimen; de

twee armen ftonden van boven by den buik vier duimen van elkander, en de voe-

ten vyf duimen; de dij was een voet twee duimen en een halflang vandefmeer-

fchyf, dat is te zeggen, van de plaats van de kniefcliyf tot aan de wade, en hadt

een voet en agt duimen omtreks by den buik geiueeten ; de breedte van de dij

van voren tot agter gemeeten boven de wade, was vier duimen, en de omcrek ne-

gen duimen en een half, de pyp was elf duimen lang van de wade tot den kogel,

en hadt zes duimen en een half omtreks , de kogel was agt duimen ; de koot was

twee duimen lang en twee duimen breed van voren tot agter gemeeten, de om*

trek der kroon was negen duimen en een half; en de hoogte van het onderfte van

den voet tot aan de wade was een voet en vier duimen.

De hoef was vyf duimen lang , van de punt tot aan de hiel . drie duimen breed

vanher eene-kwartier tot aan het andere, van voren drie duimen en drie lynen

hoog, by de kroon omtrent tien duimen omtreks, en van onder een voet.

Wanneer men den ezel met het paard vergelykt ten opzigte der gedaante, en

houding, ziet men in den eerften opftag, dat de ezel den kop dikker heeft dau

het paard naar evenredigheid van het lighaam , de ooren veel langer, het voor-

hoofd en de flaapen met langer hair voorzien , de oogen minder uitpuilende, en

het onderfte ooglid platter, de boven fte lip puntiger, en om zo te fpreeken han-

gende, den hals dikker, de fchoft minder verheeven , de borft fmaller , en byna

in denftrot verdwynende; derugis bolrond, en in het algemeen ryft de rugge-

graat, in haare geheele lengte tot aan den ftaart, de heupen zyn hooger, dan de

fchoft, de billen zyn plat eh laangende , eindelyk de ftiart is zonder hair van zyn

begin tot op drie vierde van zyne lengte ; voorts gelykt de ezel zeer naar het

' pa>rd vooral in de voorpooten, want wat de agterpooten aangaat, de mee fte ezels

die ik gezien heb* hebben my toegefcheenen dezelve krom, of gedraaid en van

agteren geQooten te hebben.

Een groot hoofd, het voorhoofd en de flaapen met lange Iiairen digt bezet, de

oogen ver van elkander, en diep ingezonken, de bek aan zyn einde gezwollen,

geeven den ezel een voorkomen van domheid en onnozelheid , in plaats van de zagt-

heid en leerzaamheid vaahet paard; het onderfte gedeeite vaii bet hoofd van den ^el,

»
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hetwelk 2ig van de oogen tot aan het eind der lippen uitftrekt, is zo lang niet als in

het paard, in vergelyking van de ruimte tuflchen de oogen en de oorenj niet al-

leen , dat het minder lang is, maar het is ook breeder, dikker en platter; daaren-
boven de ooren langer, beweegbaarer, en meer hangende zynde, geeft dit geheel
den ezel een lomp uitzigt; terwylde verfcbillen, welke vvy opgemerkt hebben in
dezelfde deelen by het paard, hetzelve een voorkomen van fnedigheid byzetteu:
het dikke en zwaare hoofd van den ezel, de lange en waggelende ooren, de brec-
de dikke hals, platte borft, zyn kromme, en om zo te fpreeken, fcherpc rug.,

de heupen hooger dan de fchoft, de platte billen, de naakte ftaart, de kromme
agterbeenen, geeven hem eene onedele houding.

Alle deze gebreken hebben invloed op zynen gang en wyze van beweegen , voor
al wanneer men dezelve met die van het paard vergelykt; egter zonder dit voor-

werp van vergelyking, dat den ezel zo verlaagt, zoude hy boven alle onze huis-

dieren gefteld worden, om tot ryden en andere gebruiken te dienen, en raiffchien,

nadat men hem zo veel mogelyk tot volmaaktheid gebragt hadt door de keuze van

hengften, in eene lange reeks van geflagten, endoor de zorg der opvoeding, zou-

de hy tot dezelve gebruiken kunnen dienen als het paard : men zoude in het pos-

tuur van den ezel fchoone evenredigheden ontdekken ,
men zoude zyne lugdgheid,

en de verfcheidenheid van zyne wyze van gaan roemen, men zoude zig over zyne

goede hoedanigheden verwonderen , in vergelyking van de logheid en woeftheid van
den ftier , van de traagheid en lompheid van den os , welke met den ezel , de eenige

van onze huisdieren zouden zyn, welke bekwaam waren om te beryden, iiidien

daar geen paarden waren ; maar uit kragt van deze onderftelling wil ik egter den
ezel niet uit de verachting trekken , waarin hy is , noch hem met het paard gelyk

Hellen; her is my genoeg te toonen dat de ezel aan het oog van een Natuurbe-

fchouwer een even aanmerkelyk dier is., en even waardig om nagegaan te wor-

den, als het paard; de uiterlyke deelen van zyn lighaara afzonderlyk genomen,

of ten opzigte van hun geheel befchouwd , zyn even verwonderlyk, hoewel minder

^hoon: wanneer men hem van binnen ziet, ftaat men verbaasd over de groote

gelykheid ,
tuflchen het werktiiigelyk maakfel en het geftel van den ezel en het

paard ,
gelyk men in de befcliryving der inwendige deelen zien kan.

Deze befchryving is gemaakt naar eene ezelin , die vyf voeten en drie duimen

lang was in eene regte lyn gemeeten van de punt der lippen tot aan het begin van

den Haart; de lengte van het hoofd van het onderHe der lippen, tot agter de oo-

ren, was een voeten vier duimen; de onitrek boven de oogen gemeeten twee voe-

ten; de hals een voet en drie duimen, van het fchouderblad tot de ooren, en hadt

een voet en zeven duimen omtreks by het hoofd, en twee voeren^ twee duimen en een

half by de fchouders; de hoogte van deze ezelin was van drie voeten en ander-

half duim van den grond tot de fchoft, en drie voet en een half duim van het

óndertte van den voet tot boven het^heupbeen , het lighaam hadt drie voeten en

drie duimen eu een half omtreks agter de voorpooten,' vier voeten op het midden

van het lighaam aan de dMe plaats, en drie voeten en drie duimen voor de agter-

pooten.

By de opening van den onderbuik zag men geen netvlies, omdat het niet meer
uiügeHrekt was, dan by het paard: de ingewanden van den ezel fcheenen my toe

alleen door de diltte van die van het paard re verfdullcn ; inderdaad zv maaken.

C .c a
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ia veele zakken en vernauwingen, en alle de verfchillende deelen der ingewati-.'.

den zyn byna evenredi;^ aan dezelfde deeten in het paard, ten opzigce der leng-

te en voornaam lanaenftelzel , maar niet ten opzigte der dikte ; want de ingewanden
validen ezel zyn, naar evenreiiglieid hunner lengte, en van het gelieele lig-

haatn, veel dikker dan die van het paanl in de verfcheiden zakken, welke de in-

gewanden van deze twee dieren maaken : om bewyzen van dit verichil te geeven,

zal ik de afmeetingen der ingewanden van den ezel in het breede opgeeven, be-

trekkelyk tot die, welke ik voor de ingewanden van het paard in zyne befchry-

ving gegfeven heb,, en overeenkoraftig met het geen van de ligging en gedaante

van de ingewanden vin dat dier gezegd is, om dat die gedaante en ligging even-

eens ,
en"aan dezelfdi verfcheidenheden onderworpen zyn, zo wel in den ezel als

in het paard.

De dunne darmen der ezelin, walke^ons ten onderv/erp diende, waren twee*

en -dertig voeten lang, van den portier tot aan den blindendarm; de oratrek van

den twaalfvingerigen darm was by den portier zeven en een half duim en in

bet overige drie duimen negen lynen; de nugtere darm hadt vier duimen en

vierlynen omtreks, in het gedeelte by den twaalfvingerigen darm, en vyf dui*

men by dat, het welk by den omgewonden darm ligt; dit ingewand hadt zes dui-

men, tot zes duimen en een half, omtreks op het grootfte gedeelte van zyne uitge-

ülcektheid, verder op vernauwde het tot op twee duimen en agc lynen omtreks,

op de lengte van veertien duimen; maar, de lugt daar ter plaatlè inbrengende,
koude men het uitzetten , en zo dik maaken als het voorde gedeelte van dit inge-

wand ; de omtrek by den blindendarm was vier duimen en agt lynen.

De blinde-darm was een voet en zeven duimen lang, en hadt. twee voeten in.

zynen omcrek ter dikfte plaats, welke byna in het midden der lengte was, een

voet en vier duimen aan zyn begin , en op vier duimen afdands van zyn einde;

het eerde gedeelte van dan kronkeldarm, die de gedaante van een kolf heeft, hadt

een voeten vier duimen omtreks, de vernauwing, welke die ingewand van den.

blindendarm affeheidt, was maar een voet en twee duimen , het was een voet en
agt duimen lang op de gcootde kromte; de omtrek dec vernauwing, welke dif
eerde gedeelte van den kronkeldirm van het overige ingewand aftcheidt, was
ïnaar vier duimen en agc lynen, naderhand werdt deze darm een weinig dikker, op
de lengte van drie duimen, en maakte twee zwellingen, waarvan de grootfte vyf*

duimen agt lynen omtreks hadt, zy kwamen overeen met de ronde knobbelag-

tigheid, die men terzelfder plaatfe in zom nige paarden vindt; de omtrek vanyder
dezer twee eerde zakken van den kronkeldarm was een voet en tien of elf dui-

men; en de vernauwing, door welke zy zig agter het middelrif vereenigen, hadt

maar een voet en zeven duimen omtreks, de lengte van yder dezer twee eerfte

zakken was maar omtrent twee voeten en vier duimen ; het gedeelte van denkcon*
Iteldarm, hetwelk mfichen den tweeden en derden zak was, hadt maar agt of negen,

duimen omtreks, en twee voeten drieduimen lengte; de omtrek van den derden,
zak was twee voeten en. twee duimen ter dikfte plaatfe, en twee voeten en drie

duimen lang; de omtrek van den kronkeldarm was een voet en twee duimen,
by.het einde van den derden zak, verder liep hy tot zeven duimen, en bleef byn»
du.s, d)or zyne geheele lengte, als ook lang.s den regten darm, behalven aan de.

2yde vandenaars^ alwaar hy een vost omtcelis hadt j de lironkeldarm en de reg-*
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tftfaamen genoomen waren veertien voeten lang, by welke men de dunne dar-
men voegen moet

, welke twee-en- dertig voeten lang. waren, om de lengte van da
gencele ingcvvandsbuis te vinden

,
welke van zes-en veenig voeten wis

. De maag van den ezel geleek naar die van het paard in gadiante'en ligo^ing miac
was veel grooter, naar evenredigheid van hetlighaam van het onderwerp d’at wv

’

befchryven ; zy hadt drie voeten oratrcks, op de grootfte wvdte genomen en 00
het ledige terplaatlc van den llokdarm; die van den grooten blinden zak *aan de
linkerzyde van den llokdarm gemeeten, was een voet en negen duimen; deza
blinde zak ftrektc zig ter linkerzyde maar drie of vier duimen naar den bovenkant,
maar het onderdeel liep verder; het regterdeel aan zyn uicerfte gemeeten, by de
vernauwmg van den portier, hadt een voet omtreks, dat van het midden van de
maag aan de regterzyde van den flokdarra was een voet en tien dninien en een
half; men zag in de gcoote-kromming geen inham; de portier hadt vyf duimen
omtreks , en het begin van den twaalfvingcrigen darm , hadt ter dilcfle plaats zes dui-
men en een half, en de llokdarm by de maag drie duimen ; de inham van het ho-
vende gedeelte der maag was drie duimen diep onder de regter-en linkerzyde.
De maag van den ezel gelykt van binnen niet minder naar die van een paard, dan

van buiten, de binnenfte wanden van het hovende deel zyn bekleed met een'glad
vlies van eene witagtige vleefchkleur, welk een verlenging is van het viies, dat den

'

flokdarm van binnen bekleedt ; de randen van dit vlies zyn gekarteld , en mecc
verheven dan de v/olligerok, welke het overige van de maag bekleedt; de ge-
lykheid der gedeldheid van het paard en den ezel ftrekt zig uit tot op de wor-men welke m de maag van deze twee dieren zyn ; ik heb lange kegelagtitre wor-
men gevonden in de maag van alle ezels en van alle ezelinnen, die' ik heb laateii
openen , gelyk ook in alle paarden, welke onder myn opzigt geopend zvn; de
wormen van den ezel verlcliïldetl nerg’cp^ lu van tlte van net paard , zy Iiadden
dezelfde grootte, gedaante en hoeken , dezelfde Hekels j in een woord, hetzelfd»
maakzel, maar zy waren in zulk eene groote menigte niet : ik heb by lange ha zó
veel ezels niet laaten openen als paarden, egcer heb ik ’er genoeg gezien, om ray
te overtuigen van alle deze overeenkoraften ; hoe meer men waarneemt, hoe ra’an
men ’er ontdekt; wanneer ik op de maag, van den ezel de proefneemino- deed
die de Hr. Bertin op die van een paard genomen hadt (a), gelukte zyljp de^
zelfde wyze; door den portier in de maag van een ezel doende blaazen, zwol zy
op en de lugt ging niet door den (loklarra uit, het geen toont, dat het maakzel
der maag van deze twee dieren ten dezen opzigte eveneens is, en dat de ezel
even zo bezwaarlyk braakt als het paard, indien de tegenfiindin dit dier veroor-
zaakt wordt door de gefteldheid van de bovenda openmg der maag, gelyk ’er re-
den is te gelooven; maar ik zal hier in geene Verhandelmg over den ezel treeden
aangeraerkt als afgefcheiden van alle andere dieren, of vergeleeken met het paard
omdat het ontwerp, hetwelk wy ons in dit Werk vöorgedeld hebben, is , van tebe-
gipnen met alle de dieren te befchryven , welke wy kunnen hebben

, eer wy de wair-
neeiningen beredeneeren, van welke zy het onderwerp zullen geweeft zyn
De lever van^ den ezel was volkomen gelyk aan die van het paard, teia aan^ieti

der kleur, ligging, gedaante en getal van kwabben
, behalven dat in de middelfti

{•X Mémirts de l'Jtadéme royale des Sdences, am, 174(5, pag. 315,

.
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Icwab de eerfte infnyding injzomraige individus met de middelfte famenliep, door

eene andere, welke den rand der kwab intweelaagen verdeelt j dit ingewand liadt

een voet en drie duimen in zyne grootfte uitgeftrektheid, die van de regter kwab
was negen duimen en een half van boven naar ouder, de linker kwab was agt

duimen lang, enz: de lever woog drie ponden twee oneen en een halfj
daar was

geen galblaas
, maar de leverbuis was zeer dik gelyk in het paard.

Ik vond in de maand van april in de lever van eene ezelin platte zeer dunne wor-

men, die zagt waren, en van eene byzondere gedaante , zy waren ten getale van

twaalf of veertien, byna alle van dezelfde grootte, en in verfcheiden plaatfèn der

galbnizen verftrooid ; wanneer zy in ruft waren maakten zy een eyrond , dat om-

trent negen lynen lang en zes lynen breed was
,
gelyk men (Pl. XII) zien kan , al-

waar een van deze wormen in natuurlyke grootte afgebeeld is in 2, van

boven te zien, en in fig. 3, van onder; het midden van de hovende en onder-

lle oppervlakte is effen, maar de randen zyn gegolfd, byna als een kalfs zwe-

zerik; het voorfte fchynt aan wederzyden uitgeliieeden en in het midden ein-

digende, door een foort van een langwerpig hoofdje CX,/ig. 2, 3), dit hoofd is

eene lyn lang, en fchynt aan het uiterfte , wat vanonder, met een gaatje doorboord

daar is een andere kleine opening die rond is (C), waar van de ran-

den wat verheven' en aan de onderfte oppervlakte van den worm by het begin van

het hoofd geplaatft zyn, deze oppervlakte is witagtig in het midden, dat omringd

is met eene rand van eene lyn breed, zynde vuilwit of bleekbruin van kleur; de

bovenfte oppervlakte Cfis- 2)» is gelyk aan de onderfte wat de kleur aangaat, maar

men ziet ’er bovendien zwartagtige takmaakingen, die van het hoofd tot aan het

uiterfte van den worm liepen; deze takmaakingen zyn niet altyd zigtbaar,noch

gelykeiien elkander in de verdeeling der takken ; men ziet nog agter het gat (C,

fis- 3) op de onderfte oppervlakte, kleine witte vaatjes, die in elkander geward

zyn, en die ook op de andere zyde (y%. 2) te zien zyn terzelfder plaatfe; de-

ze wormen kunnen zig niet bevveegen , noch voortgaan , dan al fleepende, zy ftrek-

ken het voorfte deel van hun lighaam uit, en door deze beweeging verlengen zy

zig, zodat zy een duim lang worden, maar teffens worden zy zo fmal, dat zy

maat drie lynen aan de breedtte plaats hebben
,
zie fig, 4 , alwaar een van deze

wormen in zyne natuurlyke grootte van boven te zien is, en 5, van onder;

daarna trekken zy fchidyk het agterdeel van hun lighaam naar voren
, en doof

deze tweede beweeging veranderen zy geheel van plaats, en toonen dezelfde ron-

de gedaante, die zy voer hunne beweeging hadden.

Deze wormen gelykch volkomen naar die, welke men in de Ichaapenlever vindt,

en welke men botjes noemt, ik heb geen onderfcheid kunnen vinden tiiffchen de

eene cn de andere in de vergelyking , welke ik van dezelve maakte; men verhaalt

in het Journal des Savam (a) , d:it de flagers opgemerkt hadden, dat men de-

ze wormtn niet vindt, dan in de lever van zieke fchaapen, die eene foort \ftin

gUdkrull Q>) gegeeien hadden , en dat de wormen naarde bladen van dat kruid ge-

leeken: mcu zoude hunne gedaante by de bladen van verfcheide andere planten

kunnen vergclyken ; ik weet niet of het glidkruid de fchaapen ziek maakt; maar

(0) Lyt:i\êe iffiS. pag. 67.
(^i/) Sideriiis GkÈra
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ik ben verzekerdj dat de ezelin , in welke ik deze wormen gevonden hadt geen"
fchyn van ziekte hadt, wanneer ik dezelve deed dooden was zy jono- en gezond*
de groote gelykheid, welke ik mflehen den ezel en het paard vondt^ zelf ten op^
zigte der kegelagtige wormen

, welke ik in menigte in de maag van’dic twee die-
ren zag, deedt ray denken

, dat men ook botjes in de lever der paarden vinden
mogt, fchoon het fchynt dat men dezelve heeft willen uitzonderen van het getal
der dieren, welke dat foort van wormen in de lever hadden, wanneer men ten
dezen opzigte de waarneemingen gedaan hadt welke men in de Ephemerides mtu-,
ra cunojorum vindt («); het is waar dat ik deze platte wormen in zommi<re le-
vers van paarden niet gevonden heb, alwaar ik dezelve gezocht heb maar ik
verzeg niet, deze waatneeming, op een groo ter getal te vervolgen.

’

De milt van den ezel geleek in kleur naar die van een paard , volgens haare Iir;“
ging, en driehoekige gedaante; zy was agt duimen lang, het onderfte deel was
drie duimen en een halflang, de grootfte dikte was tien lynen: zy woog drie on-
een en zes groflen.

Het alvleefch lag gelyk in het paard, en hadt dezelfde gedaante; de grootfte
dikte was vier lynen. De nieren geleekennaar die van het paard, zowel in-als uit-
wendig; de regter nier ftond meer voorwaards dan de linker ter lengte van omtrent
een duim, gelyk in het paard; zy was vyf duimen lang en vier duimen breed bo-
ven en onder de indrukking, die wat meer dan een duim was.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was omtrent een voet breed eri
zeven duimen en een half van de holle ader tot het bygeleegen deel van het borftbeen • -

de breedte vanher vleefchig gedeelte was van vyf duimen en een half aan de zy-
den, en flegts twee duimen boven het borftbeen; het was twee lynen dik, voorts
was het midifclrif, gelyk aan dat van het paard ; zodanig waren ook de longen.

Het hart lag gelyk dat van het paam, en icrieen uof zo dik naar evenredfo--
heid van het lighaam, en ook zo puntig; het grondftuk hadt een voet omtrekf*
de hoogte was vier duimen en tien lynen, van de punt rot aan het begin der long-
flagader, en vier duimen en twee lynen van de punt tot aan de longezak; de
groote flagader hadt veertien lynen middellyns, aan de buitenzyde gemeeten, daar
zy uit het hart komt, en verdeelt zig in twee takken

,
gelyk 'by het paard’. De

tong geleek naar die van het paard, men zag ’er dezelfde knobbeltjes en draaden

;

maar iri de plaats van twee groote klieren , welke men op de tong van het paard
vindt tulTchen de laatfte kiezen, waren ’er drie groote klieren op de tong van den
ezel, eene in het midden en eene aan wederzyden; die van het midden was zo

‘

groot niet , als die ter zyden ; ik heb ook op de randen van het agterdeel van de
tong van den ezel twee langwerpige klieren opgemerkt, die in de dwarfchte ge-
groefd waren.

Het verhemelte was doorfneeden met zaftien groeven
, gelyk aan die van het

verhemelte van het paard, behalven dat zy zo breed niet waren, de randen wa-
ren cftk minder yerheeven.

Het ftrotklapj'e was byna als in’ het paard; de randen van den ingang van het
ftrottenhoofd, die door de tregterswyze kraakbeenderen gemaakt waren, hadden''

(fl) Miji. Aal' mtreurh/. (j'e, oif. i88.
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yder een duim lengte en drie lynen dikte gelyk in het paard, maar zy ftonden va»
onder maar zes lynen van elkander.
De groote en kleine herflenen, van wellce ik nu de afmeetingen en gewigten zal

opgeeven , zyn uit het individu genomen , hetwelk ten onderwerpe van de be-
fchryving der mannelyke teeldeelen gediend heeft; de herOenen waren vier dui-
men lang, drie en een half duimen breed, en twee duimen dik; de lengte der
kleine herffenen was omtrent twee duimen

, gelyk ook de grootlle breedte , de
grootfle dikte een duim en twee lynen; de herflenen woogen tien oneen zes gros*
fen en de kleine herffenen een once vier groflen en agt-enweertig grein. De ezel
wiens teeldeelen wy befchryven, woog hondert agt-en-negentig ponden ; deszelfs
lengte in eene regce lyn gemeeten van de punt van den bek tot het begin van den
Haart was vyf voeten en twee duimen ; het hoofd was een voet en vier duimen
van het eind der lippen, tot agter de ooren, de oratrek aan de hoeken van den
mond was omtrent een voet, en agter de oogen tweevoeten; de lengte van den
hals was een voet en twee duimen, van het fchouderblad tot de ooren, en de om-
trek een voet en zeven duimen, by het hoofd gemeeten, en twee voeten en drie
duimen by de fchouders: het lighaam hadt drie voeten omtreks agter de voorpoo-
ten, drie voeten elf duimen in het midden op de dikfte plaats, en drie voeten
en twee duimen voor de agterpoocen ; de hoogte van den grond , tot aan de ichoft,

was drie voeten, en van den grond tot aan de kam der heupbeenderen twee voeten
en elf duimen; de balzak ftondtien duimen van den.aars, en ftrekte zig na bene-
den onder den buik ter lengte van vier duimen , daar was maar drie en een half
duimen afflands tulTchen den balzak en de opening der voorhuid : dit o^edeelta
kwam meer of min uit den buik, en maakte eene foort van rolronde buis "die vier
duimen en een half omtreks hadt; de tepels, waren op de voorhuid, twee of^ie
duimen van derzelver uicerfte , en op anderiialf duim .afflands van elkander, yder
repel was vyf lynen lang, en hadt omtrent vier lynen raiddellyns.

De roede was dertien duimen lang van het uiterfte van het hoofdje , tot aan de
fcheiding van het fponsagtig lighaam; want daar is in den ezel flegts een iponsao--
tig lighaam gelyk in het paard ; de omtrek van het fponsagtige lighaam van het vel
afgefcheiden was vier duimen ; het hoofdje was rolrond en vier en een half duim
lang; het hadt drie duimen en negen lynen omtreks, en meer aan zyn einde da
ballen waren langeyrond en platagtig, zy waren twee duimen en agt lynen iLg^
•en een duim dik; de oppcrballen geleeken naar die van het paard in gedaame en
in ligging ; de afleidencie buizen hadden twee lynen middellyns, op eene lengte
van omtrent tien duimen; verder wierden zy veel dikker, want zy hadden tor

twee duimen omtreks, op de lengte van omtrent vier duimen; het overiu'e tot
aan den pisweg was anderhalf duim lang, en hadt llegts eene lyn in de middel-
4yn; de geheele lengte der afleidende buizen was een voet en drie duimen en een
half; voorts waren zy gelyk aan die van het paard. ^

i\an de zyden van den aars en langs de roede liepen twee 'koorden, gelyk in

•het paard
,
de middellyn was twee lynen.

De blaas was byna rond , zy hadt veertien duimen omtreks op de groote mid-
dellyn, en dertien op de kleine, die van het begin van den pisweg was twee
duimen.

Agter
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Agtór de blaas waren tweegroote blaasjes, een aan wederzyden, gelyk in het
'paard; zy waren langwerpig , en vier duimen negen lynen lang, en hadden vyf
•duimen en een half in den omtrek, aan de dildle plaats; deze blaasjes zweemden
naar die van het paard , door de plaatfing van derzelver opcning in den pisweg;
ook was daar in den ezel op yder der blaasjes eene klier, gelyk in het paard en
twee andere op den pisweg, die evenredig en gelyk Icheenen aan dezelfde deden
in een paard.

Ik k(^r weder tot de belchryving der teeldeelen van de ezelin, die ons reeds
ten onderwerpe gediend heeft; daar was vyftien lynen afdand tuflchen den aars
en de klink, welke eene lengte van drie en een half duim hadt; de twee uijers
waren op een afftand van agt duimen van de klink gcplaatft , en de twee tepels
KOndcn flegts anderhalf duim van inalkander^ in yder tepel waren *er twee opS"
ningen, en yder uijer was in twee V'akken verdeeld, even als in de merrie ge-
plaatft; deze deelen Icheenen in beide dieren eveneens: het hoofd van den kitte-
laar was negen lynen breed, en zeven lynen dik, een half duim hoog aan de on-
derzyde, en flegts vier lynen aan de andere zyde; de voorhuid was zeer wyd ,
gelyk in de merrie ; men vindr ook in de ezelinne op de bovenzyde van den kit-
telaar twee opcningen, die yder in eene holligheid uitloopen, die drie lynen lang
en even zo breed is

; yder holligheid bevatted^e een fteentje van gedaante en groot-
te als een erwt , en andere zandige graveelftof : ik heb ’er in andere ezelinnen ook
dergelyke gevonden: deze twee holligheden, welke in de ezelin gevonden wor-
den, moeten doen vermoeden dat ’er ook twee in de merrie zyn, ichoon wy ’er
maar eene ontdekt hebben

; miflchieu dat zig een van die openingen fluit.
De fcheede was dertien duimen lang, cn opgeblaazen zynde fcheen zy in twee

deelen verdeeld, door eene dwarlle vernauwing; het voorfte deel was zes dui-
men lang , en hadt een voet omcrcks, de vernauwde plaats flegts agt duimen ; het
agceifte deel was byna zeven duimen lang, en hadt veertien duimen omtreks,
op eenigen afftand der vernauwing, en zellien duimen aan de zyde der lyfmoeder;
agter de opening van den pisweg was ’er eene plooi, welke na voren liep, ge-
lyk in de merrie (//, Pl.'lF. fig. 2.) maar in plaats van een boog te maaken
door haren rand, was zy in het midden uirgefncetlen

, zodat zy twee driehoekige
verlengingen maakte, een aan wederzyden van de opening van den pisweg; yder
dezer verlengingen was omtrent agt lynen hoog: dit veifchil tuflchen de ezelin
en de merrie moe: niet aangemerkt worden, als een verfcheidenlieid in het indi-
vidu van welk wy Ipreeken , want ik heb deze verlengingen in andere ezelinnen
ook gezien.

De blaas hadt de gedaante van eene omgekeerde peer, gelyk die van het paard,
de groote omtrek was een voet en zes duimen, en de kleine een voeten twee dui-

men , ter dikfle plaatlè.

De lengte der lyfmoeder was zes duimen van de opening tot aan de vaneenwy-
king der hoornen; het voorfle deel hadt vier duimen en een half omtreks, het ag-
terfte deel zes duimen en een half, de hoornen vyf duimen en een half ter plaatlè
van de vaneenwyking , en alleen vier duimen by hun einde; de ballen waren op
twee duimen afflands van het eind de-r hoornen ; de bal zit aan het paviljoen valt
gelyk in de merrie, hy gelyktnaar eene nier, hy was anderhalf duim lang en een
duim breed; voorts verichilden deze deden niet van die van de merrie.

IF Deel, Dd
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De vrugt van den ezel was in een lamsvlies, een adervlles, en een pisvlies

omwonJen , welke in geenen deele verfchilden van de vliezen van de vrugt van

een paard ; de navelitreng en blaasband waren in beide dieren ook gelyk
, zodat-

de belehryving, welke van alle deze deelen in het artikel van het paard gegeeven

is, voldoet om een regt denkbeeld van die van den e^el te geeven; want de gely
kenis is zo volkomen, dat het vogt in het lamsviies van een paard, en dat van den

ezel een zetzel laat zinken, en een overblyfzel nalaat, hetwelk van den vleefch-

klomp oZ hippamanes niet verfchilc dan in kleur; deze rtolFe is geelagtig in den
ezel, nwar derzelver natuur en oorfprongzyn dezelfde; het zoude overbodig zyn,
hierdebevvyzeu aan tc Iiaalen, welken ik aan de Koninglyke AkaJemie der VVee-

tenfehappen daarvan gegeeven heb («).

Wy zullen thans overgaan tot de waarneemingen op eene vrugt gedaan , welke

in het midden van de maand april uit eene ezelin genomen werdt; het was een

wy^e, en twee voeten en drie duimen lang in eene regce lyn gemeeten van de

plint dir lippen tot aan den aars; de onttrek van het ligliaam, agter de voorpoo*

ten, was een voet en twee duimen, dehoogtewasanderhalfvoet vande Ichoft tot

aan het einde der hoeven van de voorvoeten ; men begon op deze vrugt reeds hair

te zien, vooral op de kruin, op den rand en hec binneiille derooren, op demaa-

nen, ftaart, enz, maar de muil, het onderlle en buitenge der ooren , de borft,

de buik, behalven de uitgellrcktheid der witte lyn, her binnenfle der dijen, de

kogel, de koot, enz; waren geheel hairloos; men begon aan het einde van den bek,

aan de punt van de ooren, op den rand en eenige plaatfen der btiitenfte oppervlakten

,

reedszwartte zien; de bles, de maanen waren zwart, en men zag,de (Ireep , die langs

de ruggegraat en den ftaart loopt ,
en die welke over de Ichoft aan wederzyden over

de fchouders loopt; de 'hoef was zagt, vooral aan het eind, zvvartagtig grys

van boven (//, fig. i. PL XII) en wit van onder, alwaar zy in eene kromme
punt (A) eindigde; welke naar agter geboogen was : dit deel Icheen uit eenefoort

van kelk voort te komen (CCj, gemaakt door eene buicenfte plaat van den hoorn,

welke zig in twee of drie deelen Icheen te Iplyten, om het gemelde kromme uit-

einde te toonen; hec blykt dat deze bovenfte laag den voet raaaken moeft, want
men ziet’er reeds de hielen {A) van, die zeer duidelyk zyn; en de binnenfle ftof

is de zool; het kromme einde wordt platter, en verandert van gedaante wanneer
het veulen begint te gaan : men zag dat de blyken van de eeiteii op de voorpooten

geteekend waren door eene zwarte vlak (Z)), die volmaakt rond was, en agt ly-

nen middeliyns hadt ; de fpoorgezwellen waren ook geteekend ageerden kogel

der vier pooten,' door eene zwarte vlak, (fi) die langwerpig was van boven naar

beneeden, en die vyf lynen langen drie of vier lynen breed was.

Men heeft in deze vrugt dezelfde dingen opgemerkr, die men in de belehryving

van de vrugt van het paard verklaard heeft, en die in {PI. l^ll

)

vertoond worden,

vooral ten opzlgtevan de rolronde gedaante der blaas, het begin van het vlies,

hetwelk den pisweg in het vervolg moeft bedekken
, en ten opzigte ,van de. groot-

te der ballen, enz.

Daar is tuflehen de beenderen van den ezel en die van het paard zo veelover-

eqnkomft, en zelfs meer dan in de zagte deelen, gelyk men zien kan wanneer mea

(a)- Mimrires. de VAcadémie reyale des Sciences, l7S2tj
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het geraamte van den ezel (PL XHI) met het geraamte van het paard (PI. X)
vergelykt; men zou miffchien tuflchen deze twee geraamtens geen ander Wchil,
dan in de grootte vinden 5 mdien men het onderwerp van (PI. X) in een oaardi
genomen hadt, dat maar vyf wervelbeenderen in de lendenen zoude gehad*' heb-
ben; inderdaad, men moet de afmeetingen, en andere kenmerken, van alle de dee-
len van deze twee geraamtens omftandig met malkanderen vergelvken om eenin-
verfchil te vinden; maar in het algemeen is ’er zo veel gelykheid tuflchen het eenen het ander, dat het overbodig zoude zyn dat van den ezel in het breede te

o“dat men in dk Werk,
hetwelk zig tot zulk een groot getal van voorwerpen uieftrekt, debyzondereftuk-
ken niet genoeg kan verkorten, wanneer de uitkomften genoegzaam zyn om de
zaalten te verftaan.

& & j

De kop van het geraamte van den ezel gelykt naar dien van het geraamte van
het paard, in getal en Ichikking der beenderen, het eenige verfchil, hetwelk ik
gezien heb, is dat hy dikkerds naar evenredigheid der lengte, zie hier het be-
wys: ik onderftel, gelyk ik reeds voor het hoofd van het geraamte van het paard
gedaan heb, dat het hoofd van den ezel zo geplaatft zy, dat het ligliaam van het
onderkaakbeen voor grondftuk diene en men hetzelve vlak van voren zie; dan
vertoont de oppervlakte een eyrond

, dat een voet vier duimen en een halflang is
in het geraamte , dat voor deze bcfchryving gediend heeft , en onder No. CDXXXII
gemeld is, en zes duim en negen lynen in de grootlle breedte, aan de bovenran-
den der oogputten: deze afmeetingen vergeleeken met die <^an de befchrvvino-
van het paard, ten opzigte van dezelfde deelen, toonen, dat het hoofd van den
ezel breeder isnaar evenredigheid der lengte, dan dat van het paard.

V?
den ezel zyn gelyk aan die van het paard in getal, gedaante,

cn IchilvKin^ ^ liet tongbeen VtUi den ezel bellaat uit hetzelfde getal van beenderen
als dat van het papd, en ik heb geen verfchil in de gedaante dezer beenderen
noch in hunne fchikking, of onderlinge geleeding, of niet die derflaapbeenderen’
gevonden , het zy men dezelve in den ezel, of in het paard befchouwe.

’

De ezel heeft zeven wervelbeenderen in den hals, twaalf in de lendenen, a^rt

waare ribben
,
en tien valfche (a); het borftbeen Ichync alleen uit vyf beenderen te

beflaan, maar in een jonger onderwerp zoude men ’er zes onderfl'heiden; alle deze
ftukken gelyken nuar dezelfde in het paard , zo 111 gedaante

, fchikking als gelee-
ding ; ik zal alleen aanmerken dat de nbben van den ezel minder krom feby-
nen, dan die van het paard, en minder naar buiten uieftaan, vooral van boven.

Daar zyn flegts vyf wervelbeenderen in de lendenen van het geraamte van den

(o) Hier fchynt in alle de Franfche uitgaaven eene vergifling ingcfloopcn tc 2vn, die den
Schryver zig zelven doet tegeofpreeken , maar die ligtelyk te verheipen is; in plaats van dus
te leezen: de ezel heeft zeven wervelbeemieren in den hals, twaalf in da lendenen enz zo
moet men naar myne gedagten leezen, agtticn in den rug, dewyl de Schryver den volgenden
nieuwen regel begint met te zeggtn, dat ’er flegts vyf of zes wervelbeenderen in de Hnderpn
van den ezel zyn; men ziet ook duidelyk in l'l. XIII., wsike het geraamte van tien e'/pI
vertoont, dat de hals uit zeven, en de lendenen uit vyf wervelbeenderen bellaat- men ipb oov
gelyk de Hr. DauoENTON opgeeft, duidelyk agftien ribben aan elke zyde, waarvan ipdor
aan een verfcheiden wervelbeen moet verbonden worden. Tot meerdere zekerhed
heeft de Hooggeleerde Hr. Sandifort, ProfeObr in de Ontleed en Heel-kunde te I evitn
wel voor uiy in bet geraamte van eenen ezel willen zien. Noot van

J. Vonc£.\ van Ekgs-

Dd %

>
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ezel, naar welk ik deze befchryving' gemaakt heb, en ik heb ’er maar vyf in vet'* -

fcheiden ezels en ezelinnen gezien, welke ik heb laaten ontleeden, om teweeten i

of' het getal dezer wervelbeenderen van vyf rot zes verfchilt, gelj’k in het paard

maar deze waarneeming zoude nog menigmaal moeten herhaald worden om zeker te

zyn; en ik twylFel daar zo veel te meer aan, omdat ik in eene ezelinne het laatfle

wervelbeen van den rug op eene zeer byzondere wyze gevormd gevonden hebt die

wervelbeen (^Pi. XII fig, 6) geleek naar die der lendenen daarin, dat het een by-

komend uitfteekzel (/f), aan de linkerzyde hadt, hetwelk aan het lighaam van het

wervelbeen vaft was, zonder fchyn van geleeding; integendeel was ’er op de reg*

terzyde van dit wervelbeeneene platte kleine oppervlakte , die , gelyk naar gewoonte,

eene geleeding (5) maakte, met de laatfte der valfche ribben (C) ; voorts hadt het

alle de kenmerken van eep rugswervelbeen , en was inderdaad het twaalfde, het ge-

leedde zig met de laatfte vallche rib derregterzyde, en ter linderzyde aan het ui*,

terfte van her bykomend uitfteekzel, was daar een langwerpig been (£)), en dat

in zyne lengte plat was, en veel gelykheid hadt met het onderfte deel van de laat-

fte valfche ribbe der regterzyde : dit been hegtte zig aan het einde van het byko-

mend uitfteekzel van het wervelbeen door eenen kraaltbeenigen band , welke ee-

ne foort van geleeding (£) maakte , cn cenigermaate dit konde vervullen , welke

zi<r aan het lighaam van het wervelbeen hadt moeten bevinden, indien daar geen

bykomend uitfteekzel, en de valfche ribbe geheel, ware geweeft; dit buitenge-

meen maakzel,. henvelk aan het laatftewervelbeen van den rug van de ezelin een uit-

fteekzel gaf, dat alleen aan die der lendenen toekvvam, doet denken, dat’erver-

fcheidenheden in hei getal der wervelbeenderen- der lendenen van den ezel kan

plaats hebben, gelyk ik die in het getal der wervelbeenderen van het paarde

opgemerkt heb; het" is genoeg van deze zaak gewaarfchouwd te zyn , om gebruik

te kunnen maaken van de gelegenheden die kunnen voorkomen om het zelve te

belliflen.

Het heiligbeen van den ezel beftaat uit vyf valfche wervelbeenderen , cn de-

ftaart uit zeventien, gelyk in het paard , ondereuflehen heb ik ’er in een veulen agt--

tien gevonden; voorts vond ik geen merkelyk verfchil in het bekken van die

twee dieren dan ten opzigte van de grootte, die evenredig is aan het lighaam van

het een en het ander; dit heeft ook plaats ten opzigte der beenderen van de vier

pooten: men kan ten dezen opzigte zien, wat ik van de beenderen van de pooten^

vati het paard gezegd heb, en het op dep ezel toepaflên.
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van den ezel.
J

No. CÜXXVIIÏ. Sszitikzsl v<3n het vogt dnt tujjchen het pisvlies sft

. .
het lamsvlies van den ezel bevat voordt.

Deze itotFe is in voorloop bewaard; men zonde dezelve onomanes kunnen noe-
men, omdat zy, betreklyk tot den ezel, van dezelfde natuur is als de hippomanes
ten opzigte van het paard, gelyk ik boven verklaard heb; maar men moet zi<rwd wagcen benaamingen in te voeren, welker letterlyke beteekenis niet dan een
vallch denkbeeld van de genoemde zaak kan geeven, het zoude zei fis om deze rede
te wenfchen zyn, dathet woord bippomanesgQhtd verbannen wierdt; want, fchoon
het reeds pderc vcele eeuwen aangenomen is, zoude het veel beter zyn daar dat
van bezinkzel voor in de plaats te zetten, vvyl men thans weet, dat de hippoma-
«rr maar alleen eene verdikiang is van bet vogt in het pisvlies van liet paard; maat
indien er zwaarigheid is om de aangenomen benaamingen te veranderen Lhoon

ve mt te mekken tot nieuw ontdekte zaaken, welk eene overeenkomll dezel^
ve^ OOK hebben mogen, met die, welke eene valfche benaming hebben.

No. ODXXIX. £en voor-en een agterpoot van een ongebooren ezel.
Deze twee ftukken zyn bew.aard, om de byzondere gedaante van het hoorn te

toonen, van hetwelk melding gemaakt is in de befchryving van den ezel, men ziet
ook op deze beenen, de teekenen der eeken en fpoorgezwellen.

No. CDXXX. Graveelzand uit de holligheid, van den kitteluir van
eene ezelin.

Deze graveelRof i'szeer fyn
, ik heb gezien dat zy van eene fteenagtige zelf*-

Itandigheid was, en in fterk water koude ontbonden worden.
No. CDXXXf. Lym uit ezelsvelgemaakt.

Dit fluk gelykt naar Herken fym, het is als een plaatje van een duim en n**-

gen lynen breed, en twee duimen en drie lynen lang, en vier lynen dik; het is
zwart en blinkende en een weinig doorzigtig aan zyne zyden , alwaar het geel-
ag:ig is, het gewigcis van omtrent negen grollen; het is aan het Kabinet vereerd
door den Hr, Sanchez M. D. eerke Oud üeneefheer in het Rufliiche leo-^r wel-
ken wy reeds> gelegenheid gehad hebben in dit Werk te noemen: de Hr.’ San-
chez heeft ons verhaald, dat dit lym in- China gemaakt is uk vellen van ezels*
die in eene Provintie leeven, alwaar zy uit putten drinken

, welker waters nimen’
trekkende zyn ; en dat dit lym, in laauw water ontbonden

, een middel is daar tl
•

lande, tegen het verlies van bloed, - ’ ««ai te.
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No. CDXXXIL Het geraamte van een ezel.

' Het hoofd is een voet en vier duimen en een half lang van de punt van het bo-

venkaakbeen, tot aan de dwars lyn van het agterhoofd, en heeft twee voeten en

een duim omtreks
,
geraeeten op het agierfte deel van de oogputten en op de hoe-

i ken van het onderkaakbeen ; de hals heeft een voer drie duimen en een half lengte.,

het lighaam twee voeten en zeven duimen ; de holte der ribben , heeft drie voeten

en vyf duimen omtreks; het voorftel is drie voet en vier duimen hoog; en het ag-

terftel drie voeten twee duimen; het lighaam van het eerde, tweede en derde

wervelbeen der lendenen zyn door beenuitwaffen vereenigd : het nootbeen ont-

breekt in den linker agtervoet, en de twee driehoekige beentjes in don regter voor-

voet; het beentje van den eerften regel en de driehoekige beentjes van den linker

agtervoet zyn van hout ,
met wafch overdekt.

No. CÜXXXIII, Het tongbeen van een ezel.
_

Dit been of liever deze verzameling van beenderen, is uit een onderwerp van

gemeene grootte genomen, en verfchilt alleen van ilat van het paard, onder No.

CDXX. vermeld, door de grootte; voorts gelykt het zo volmaakt, dat, indien de-

ze twee tongbeenderen uit dieren van dezelfde grootte genomen waren, het nietmo-

relyk zoude zyn , het eene van het andere te onderkennen.
" No. CDXXXIV. Wervelbeen van den rug van eene ezelin , dat naar

een wervelbeen der lendenen gelykt.

Van dit wervelbeen is in de befchryving van het geraamte van den ezel gefproo-

ken, op het artikel van de wervelbeenderen der lendenen; het is dus genoeg hier

te herinneren, dat het wervelbeen van den rug, waar van wy fpreeken, een byko-

mend uitfteekzel heeft aan de linkerzyde , PL XII, fig. 6).

No, CDXXXV. Beenuitivas op een der eerjk wervelbeenderen van een

ezel.

Dit wervelbeen is gedekt met beenagtige uitwaflen op alle deszelfs deelen , be-

halven de wanden der groote opening, het midden der vlaktens van het doornig

uitfteekzel, endevoorfte oppervlakte van het lighaam van het wervelbeen, on-

der hetwelk dit beenagtig uitwas eene groote dikte maakt.

No. CDXXXVI. Samengroeljing van eenige doornagiige uitfteekze-

hn , der laatjle rugszvervclbeenderen van een ezel.

Dit ftuk beftaat uit drie wervelbeenderen, welker doornagtige uitfteekzels fa-

mengegroeid zyn door een beenuitwas, hetwelk een knobbelagtige dikte heeft

,op de linkerzyde.

i
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DE RUN D-D IEREN O-

^ _
en de planten leeven^p halrrbVürr^ainieS^^^

alles vvat geleefd en gegroeid heeft: om te leeven moef me^^^;crdeSeh^'tn^inderdaad met dan door wpens te verdelgen, dat de dieren ziHaiSi voAen^
^

dat zy kunnen vuortteclen. God heeft , de eerde indi.idu’5 van ydere foorVwndierenp.ant fdieppende, met fiegts de gedaante aan ’r /lof der aarde
maar liy_iK>eft dezelve tevens leevende gemaakt, hy heeft haar bezield Thv hSt
in yder individu epegrootere of kleinere hoeveelheid iverkzaame beginz'fs £
veilde werktuigelyke, onvcrdelgbaare , dompjes benooten, die aanalle debwS.
tuigde wezens gemeen zyn (a) litezc klompjp gaan van lighaam tot ligliiim overen dienen tevens tot het werklyk beflaande leeven, en tot voortzetcimV tot dè
geduurzaaraheid van het leeven, tot de voeding, tot den groei van vdern iiv di -

en na de floopiug des lighaams , na deszelfs verdelging, deszclfs verbranding totafch, blyven deze klompjes, daar de dood geen vat op heeft, nog leeven vloei
jen doorliet HeeM, gaan tot andere wezens over, en brengen cilur het voedzden het leeven; alle voortbrenging, alle vernieuwing, alle groei door de voomL- •

ling, door de voeding, doordeontzwagtehng, onderftelfen derlialven ee.ie voS-gaandeflooping, eene verplaatling van zelfllaiidigheid, eene overbrenging van dL
p werk uigdyke klompjes die zig niet vermeerderen

, maar die , /leeds f, cS gl
lyk getal beftaande , de Natuur altoos even leevendig, het aardrvk even bevolkt
maaken, en te vvege brengen, dat hetzelve altoos fchittert met den eerften iuiller
van hem , die het gelchaapen heeft.

^

Indien men dan de wezens in het algemeen neemt, zo is het fi-eli^erder
heid van leeven altoos tezelfde

, en de dood , die kes fchyncfe
de gt mets van- dit eerfte leeven

, dat alle foorten van bc werkuiigde weeeifs <rem inhebben : de doodtaft, evenals alle andere ondcrgefdiiktc kragten even ds
andere kragten van den tweeden rang, niet aan dandc mdivkla%, treft niet dm Je
oppervlakte, verdelgt mets dan de gedaante, vermag niets op de /lof, endoec<reen
nadeel aan de Natuur, die daar niet dan te /lerkcr door fchittert; die h<-m”ni«t
toelaat de loorten te vernietigen , maar hem alleenlyk de individu’s laat weirmuni-n
en hen met den cyd verdelgen , om zig zelve onafliankelyk van den dood en van

(*) Dé Rund-dieren worden in ’t Hebreenwfeh genaamd, de Ba! Scèo,r de ,

Kóe Tiakar, het Kalf in ’c Chaldeeuwfch de Bul Tm- of de Koe r f’u’®
Kalf in ’t Arabiefch, de Bul Taur het Kalf £^e/ai in ’t Griek fch^r»
tyn: de Bul Taum, de Sar. _^d^Koe Tacca, in ’t Spaan fch . de Bui Torö

XoeCiw, het Klif Calf.

(a) Zie het 3de Deel -yan deze Natuurlyke Hiftorie VI. Hoofd/luk, eag*,...
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den tyd te toonen , om haare fteeds werkzaarae kragc op yder oogenblik te werk
teftellen, om haare volheid door haare vrugtbaarheid te openbaaren, en, door de
wezens hervoorf te brengen en te vernieuwen, het Heelal tot een altoos vol to-

neel , een altoos nieuw fchouwfpel , te raaaken.

Het is dan, opdat de wezens malkanderen opvolgen, eerft noodig dat zy mal-

kaqderen verdelgen : het is opdat de dieren beftaan en zig voeden kunnen, noo-

dig, datzy gewalTen of andere dieren verdelg® J en gelyk de hoeveelheid leevens

voor en na’de verdelging altoos dezelfde blyft, fchynt het onverfchillig aan de Na-
tuur te moeten zyn, dat zulk of zulk een foort meer of minder verdelge. Onder-
tuifchen heeft zy, gelyk een zuinige moeder, in den boezem zelfs van haaren over-

vloed, paaien aan de verteeringgeileld, en de fchynbaare vernieling voorgekomen,

door flegts aan weinige foorten van dieren de neiging te geeven om zig met vleefch

te voeden; zy heeft zelfs de individu’s van die vleelchvreetende en vernielende

foorten tot weinigen bepaald, terwyl zy de foorten en de individu’s der geenen,

die zig met planten voeden, vry rykelyk vermenigvuldigd heeft, en tot verlpil-

lens toe mild geweell is in de planten, waarin zy niet alleen de foorten, maar ook

het getal en de vrugtbaarheid in elk derzelver zeer overvloedig gemaakt heeft; de

inenich heeft miflchien veel toegebragt om haare oogmerken te bevorderen, om
die orde op de aarde te handhaaven , en zelfs om die valf te Hellen : want men
vimlt in de zee die onverfchilligheid , die wy onderftelden ,

alle de foorten zyn daar

bykans even verflindende, zy aazen op malkanderen, en op hun eigen foort, en

zy eeten de eene de anderen , zonder den anderen ooit te verdelgen , omdat de

vrugtbaarheid daar zo groot is als de verflinding , en omdat genoegzaam al het

voedzel, alle de verteering, ten voordcele van de hervoortbrenging gedyt.

De menfeh weet zyne magt over de dieren als meeller te gebruiken
; hy heeft de

zulken uitgekozen, welker vleefch zyn finaak ftreelt, hy heeft ’er huiflelyke flaa-

ven van gemaakt, hy heeft hen meer vermenigvuldigd dan de Natuur zelve ge-

daan zou hebben, hy heeft ’er talryke troepen van gemaakt, en hy fchynt door

de zorgen, welke hy neemt, om dezelve geboren te doen worden, het regt ver-

kreegen te hebben ,
om zig dezelve op te offeren : maar hy ftrekt dit regt verre

buiten zyne behoeften uit, wantbehalven van die foorten, W’elke hy zig onder-

worpen heeft, en waar over hy naar zyn welgevallen belchikc, voert hy ook den
oorlog tegen de wilde dieren , tegen de vogelen , tegen de vilfcheti ; hy bepaalt

zig zelfs niet tot die van het klimaat, dat hy bewoont, hy gaat nieuwe geregten

111 verre landen, ja in ’t midden derzeën zoeken, en de geheele Natuur fchynt nau-

vvclyks genoeg te zyn voor zyne onmaatigheid en de onftandvaftige verfcheiden-

heid zjmcr lullen; de menfeh alleen verflindt meer vleefch dan alle de dieren te

fuv.en ; hy is derhalven de gtootlle verdelger, en hy is dat meer door misbruik

dan uit noodzaaklykheid ; in plaats van de goederen, die hem aangeboden wor-

den, maatig te genieten, in plaats van daar over met billykheid te befchikken, in

plaaisvan te herllellen naarmaatc hy verdelgt, van te vernieuwen naarmaate hy
vernietigt , fielt de ryke menfch al zyn roem in te verteeren ,

alle zyne grootheid

oin op cénen dag aan zyne tafel meer goederen door te brergen , dan noodig zou-

de zyn om verfcheiden huisgezinnen te doen befiaan : hy maakt eveneens mis-

bruik van de dieren als van de merfchen, waar van de groote hoop honger lydt,

kwynr ia de armoede', en niet werkt, dan om den onverzaadbaaren eetluft, en de

nog

I
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rog onverzaadbaarer verwaandheid van dien menfch te voldoen, die, de ande-

ren door gebrek vernielende, zig zelven door buitenlpoorigheden en overdaad

verdelgt.

De menfch ondertuflchen zoude, even als het dier, vangewaflên kunnen lee-

ven ; het vleefch ’t welk zo overeenkomllig fchynt te zyn mc't het vleefch
, is geen

beter voedzeldan de graanen of het brood; het geen bet wezendlykvoedzel maakt,
dat’t welk de voeding, de ontzwagteling , de groeijing en het onderhoud van ’t

lighaam bevordert, is niet die brute onbewerktuigde ftof, dewelke in onze oogen,
’t weefzel van ’t vleefch of de groente maakt, maar het zyn de werktuigelyke
klompjes, die de eene en andere ftof bevatten, naardien de koe of os, terwyl zy
’tgraseeten, even veel vleefch krygen als de menfch, en als de dieren, die niet

dan van vleefch en bloed leeven; het eenig wezendlyk verfchil, dat tulfchen deze
voedzels plaats heeft , is, dat het vleefch , de tarwe, de graanen en peulvnigten

in ’t algemeen j onder een gelyken oratrek of hoop, veel meer organifclie
,
werktui-

gelyke", klompjes bevatten, dan de groente, de bladeren, de wortels, en de an-

dere deelen der planten, gelyk wy daarvan eene blykbaare zekerheid gekreegen

hebben met de uittrekzels dier verfchillende ftoffen waar te neemen
; zodat de menfch

en de dieren, welker maag en ingewanden geene ruimte genoeg hebben om eene

zeer groote hoeveelheid voedzel te gelyk toe te laaten
, geene groente genoeg zou-

den kunnen bergen, om daar de hoeveelheid werktuigelyke klompjes "ipt te trek-

ken, die tot hunne voeding noodig is ; en hetiis te dezer oorzaak, dat de menfch
en de andere dieren, die maar éénemaag hebÊen,’ niet dan van vleefch of graa-

nen kunnen leeven, die in een kleinen omtrek eene zeer groote ipenigte dier voe-
dende werktuigelyke klompjes bevatten, terwyl de runderen en andere herkauwen-
de dieren, die met verfcheiden raaagen voorzien zyn , waar,van de eene eene zeer
•groote ruimte heeft, en die zigbygevolg meteen zeer grootch hoop groente vullen

kan, daar werktuigelyke klompjes genoeg uit trekken om zig te voeden, om te

groeijen , en om voort te teelen ; de hoeveelheid vergoedt hier de hoedanigheid

van ’t voedzel, maar de grond der zaake is dezelfde, het is dezelfde ftof, het zyn
dezelfde werktuigelyke klompjes, die het rundvee, die den menfch, en alle die-

ren voeden.

Men zal my hier zekerlyk tegenwerpen; „ dat het paard maar dene, en vry

„ kleine, maag heeft; dat de ezel, de haas, en andere dieren, die van groente

,, leeven , ook maar ddne maag hebben , en dat deze verklaaring derhalven , fchoon

,, waarfchynlyk, daarom evenwel niet waaragtiger of beter gegrond is”. Wel ver-

re egter, dat deze Ichynbaare uitzonderingen dezelve vernietigen , fchynen zy my
integendeel toe haatte beveiligen; wantfclioon liet paard en de ezel niet meer dan
ééne maag hebben , zo zyn zy egter voorzien van zakken in de darmen die zo
groot zyn , dat men dezelve met de pens der herkauwende dieren kan vergelyken,

en dehaazen hebben den blinden darm zo lang, en zo wyd, dat die ten rainften

tegen eene tweede maag op kan; dus is het geen wonder, dat deze dieren van
groente kunnen leeven

, en men zal in het algemeen bevinden , dat het van de ge-

zamenlyke ruimte der maag en darmen is, dat de verfcheidenheid in de wyze van
zig te voeden in de dieren afhangt; want de herkauwende dieren, gelyk de koe
de ram, de kameel, enz, hebben vier raaagen, en darmen van eene verbaa-
zende lengte; dus leeven zy van groente, en de groente alleen is hun genoeg; de

IF. Deel. E e
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paarden, de ezels, de haazeiij de konynen,de Indiaanfche varkentjes, enz, heb-
ben maar ééne maag , maar zy hebben een blinden darm, die tegen eene tweede *

maag op kan , en zy leeven van groente en graanen; de wilde zwynen, de egels,
de inkhorentjes

,
enz

, welker maag en ingewanden minder vatbaarheid heb-
ben, eeten maar weinig groente, en leeven van graanen vrugten en wortels;,
en zy, die, gelyk de wolven , devolTchen, detygers, enz, iti vergelyking van
den omtrek hunner lighaamen de maag en ingewanden kleiner hebben, dan alle

andere, zyn, tothun beflaan, verpligt de fappigfte voedzels, en die den groot-

ften voorraad van werktuigelyke klompjes bevatten, te verkiezen, en zig met
vleefch en bloed zo wel als met graanen en vrugten te voeden..

Het is derhalvcn op die natuurkundige en noodzaakelyke overeenkomft, veel

meer dan op de overeenkorafl: van fmaak , dat de ver/cheidenheid gegrond is , wel-

ke wyin den eetlufl; der dieren zien; want, zo de noodzaaklykheid hen niet meer-

maaien bepaalde dan de fmaak , hoe zouden zy het rottig en bedorven vleefch met
eyen veel graagte als het Cippig en verfch kunnen eeten ? waarom zouden zy even-

eens van alle foorten van vleefch eeten? wy zien, dat de huishonden, die verkie-

zen kunnen, ftandvallig weigeren van zekere foorten van vleefch te eeten, gelyk

als van houtfnippen ,
lyfters, varkens, enz; tervvyl de wilde honden , da wolven,

de volTchen, enz, eveneens varken-vleelch
, en houtfcippen , en van alle foorten

van vogelen en zelfs kikvorfchen eeten; want wy hebten ’er twee in de maag van *

een wolf gevonden: en wanneer het vleefch of de. vifch hun ontbreekt, eeten zy
vrugten, graanen, druiven, enz, en zy geeven altoos de voorkeur aan dat geen,
welk onder een kleinen onttrek eene groote hoeveelheid voedende deelen bevat;

,

dat is te zeggen, werktuigelyke klompjes voor het voedzelen onderhoud des lig-

haams dienftis.
,

Byaldien deze bewyzen niet voldoende raogten voorkomen, dat men dan nog
^

de wyze in {aanmerking neeme, waarop het vee, dat men meften wil, gevoed
'

wordt : men begint eerll met het te fnyden, hetwelk den weg, waar langs de werk-
tuigelyke klompjes in grooter overvloed verloopen, onbruikbaar maakt : vervolgens,

in plaats van het rundvee zyn gewoon voedzel te laaten houden, en het niet dan gras

of hooi te geeven, zo geeft men het zemelen, graanen, raapen, in één woord, zelf-

ftandiger voedzels dan het gras of hooi zyn, door welk middel de hoeveelheid
van deszelfs vleefch in korten tyd vermeerdert, de fappen en het vet overvloediger •

worden, en van een vleefch, dat in zig zeiven vry hard en droog is, zulk een
fappig en goed vleefch maaken, dat het de ziel onzer lekkerfte maaltyden is.

.

Uit hetgeen wy gezegd hebben volgt, dat de menfch, wiens maag en ingewan-
den niet zeer ruim zyn ten opzigte van den omtrek zynslighaams, van groente al-

leen niet zou kunnen leeven ; bet js ondertuflehen door de ftnkken bevveezen, dat

hy wel kan leeven van brood, peul vrugten, en andere zaaden van planten, de-

wyl men geheelp Volkeren, en orde’s van menfchen kent, aan welken hunne Gods-
dienft verbiedt iets te eeten, dat leeven heeft ontvangen; maar deze voorbeelden, ,

zelfs door het gezag van PYTHAGORAsonderlleund, en aangepreezen door eenige

Geneesheeren
, die al te groote liefhebbers van een ftrengen leefregel waren , ko-

men my niet genoegzaam voor om ons te overtuigen , dat het voor de gezondheid
der menfchen

, en tot de voortplanting van ’t menfehelyk geflagt, voordeelig zou
zyn om niet.dan van peulvrugten en brood te leeyen, en des te meer, omdat de

'
)
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'Landlieden, die door de weelde der fteden en de overdaad onzer tafels verpligt
worden om op die wyze te leeveii, kwynen en eer vervallen dan de lieden van een
middelbaaren ftaat, aan welken het gebrek en 'de overdaadigheid even weinig be-
kend zyn.

Na den menlch zyn de dieren, die niet dan van vleelch leeven, de grootfte
verdelgers; zy zyn terzelfder tyd de vyanden der Natuur , en de mededingers van
den raenfch : het is niet dan door eene fteeds vernieuwde oplettendheid en door
wél overlegde en agtervolgde zorgen, dat men zyne kudden, zyn gevogelte
enz , kan bewaaren , en dezelve beveiligen voor den wreeden klauw van den roofvo-
gel, en den moorddaadigen tand van den wolf, denvos, dehuismartcr, dewezelj
enz. Het is niet dan door een geduurigen oorlog, dathy zyne graanen, zyne frui-
ten, zyn geheel onderhoud, en zelfi zyne kleederen, kan befchermen tegen de
vraatzugt der rotten, der rupfen, der torren, der myten, enz, want de gekor-
venen behooren ook onder die lbort van dieren , die meer kwaad dan goed in de
wereld doen; terwyl de koe, het fchaap, en de andere dieren, die van groente
leeven, niet flegts de befte, de nuttigfte, de dkrbaarfte zyn voor den menfeh,
dewyl zy hem voeden, maar ook die zyn, welke het minft verteeren of verftin-

den; het rund-dier is, ten dezen opzigte, inzonderheid het dier byuitftek, want
het geeft aan de aarde zo veel weder als het daar uittrekt, en het verbetert zelfs

den grond daar het op leeft, het meft zyne weide, terwyl het paard en de meefte
andere dieren de befte weiden in weinige jaaren vermageren.
Doch ditz}Ti de eenige voordeelen niet, die het rundvee aan den menlch ver-

fchaft; zonder hetzelve zouden de armen en de ryken veel werk hebben om te lee-
ven; de aarde zoude onbebouwd blyven, de landerijen, en zelts de tuinen, zou-
den dor en onvrugtbaar zyn ; het is op het rundvee, dat al de landarbeid ruft,
dat is de nuttigfte huisgenoot van de boerdery , het lleunzel van het landbedryf

,

de flerkte van den geheeleii landbouw; voormanls maakten de runderen allen den
rykdora der inenfcheii uit, en nog heden zyn zy de grondflag van de welvaart der
ftaaten, die zig niet kunnen ftaande houden, die vooral niet kunnen bloeijen, dan
door het beteelen der landen

,
en door den overvloed van ’t vee , dewyl dit de

eenige wezendl5'ke goederen zyn, en alle de andere, zelfs het goud en zilver,
met dan als willekeurige voordeelen

,
niet dan als vertooningen

, als munten van
crediet , befchouwd moeten worden, die geene waardy hebben, dan voor zo ver-
re de voortbrengzels der aarde die daar aan geeven.
De runderen zyn zogoed niet gefchikt om lallen te draagen als de paarden, de

ezels, de kameelen, enz: de gedaante van den rug en lendenen toonen ditgenoeg;
maar de dikte van den hals, en de breedte der fchouderen, geeven tevens niet on-
duidelyk te kennen, dat zy beter zyn om te trekken en om het jok te draagen; het
is ook op deze wyze, naraelyk aan den hals en fchoften, dat zy met het meefte
voordeel trekken, en het is zonderling dat dit gebruik niet allerwegen plaats heeft,
en dat men gehecle Provintiên vindt, alwaar men de runderen algemeen verplijrt

om aan de hoprnen te trekken : de eenige reden, welke men ray daarvan heeft kun-
nen geeven, is , dat men hen , wanneer zy aan de hoornen befpannen zyn, o-e-

maklyker kan leiden, zy zyn zeer fterk van kop, en kunnen op die wyze nogvry
wel trekken , maar met veel minder voordeel dan wanneer zy aan de fchoften trek-
ken : zy fchynen juift voor den ploeg gemaakt te zyn; de mallii van hun hghaam.
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jg lanMaarabeid hunner beweegingen, de weinige hoogte hunner pooten ,
alles-,

tot zelfs hunne bedaardheid en hnn geduld in den arbeid, (chyiien faam te loopen,

om hen meerder gelcbikt te raaaken voor het bebouwen der landen, en bekwaa-

raet dan eenig ander dier om den wederlland te overwinnen, dien de aarde onop-

boudelyk en met geduurig nieuwe kragten, tegen hunne pooginpn (telt. Het

paard, fehoon mogelyk zo fterk als de koe of os, is minder gefchikt voor dezen

ai-beid: het is al te hoog op zyne beenen , zyne beweegingen zyn al te groot, al te

verhaafl, en daarenboven wordt het fchielyk onverduldig en verliell: den luit te ras.

Men ontneemt het zelfs alle zyne lugtigheid, alle de vaardigheid zyner bevvcegin-

o-Pn alle de bevalligheid van zyne houding en zynen gang, wanneer men het tot

Sn zwaaren arbeid verphgt, daar meer ftandvaaigheid dan drift, meer zwaarte

dan fnelheid, meer gewigt dan fpriiigveeren toe vcreifcht worden.

in die foorten val dieren, waarvan de menfeh troepen heeft geformeerd, en

waarvan de vermenigvuldiging het voornaam voorwerp maakt, is het wyfie fteeds

Szaakclyker en nuttiger dan het manneqe; het voortbrengzel van de koe is-

een goed ,
dat aangroeit, en dat zy yder oogenblik vernieuwt : hetyleelch van tkalf

is zoS overvloedig als gezond en lekker voedzel; de melk is het voedzel der

WndeUa de boter maakt den geur in onzemeefte geregten, de kaas is het gewoon-

fte voedzel der landlieden : hoe veelc arme gezinnen zyn tegenwoordig tot de nood*

zaaklykheW gebragt om van hunne koe te moeten Iceven ! Die zelfde heden, die

Syks, eifvan den morgen tot den avond, zwoegen iii den arbmd , en den ploeg

-

sekromd volgen, moeten zig met roggenbrood alleen boter of kaas geneeren,

fn zvn verph^rtom aan anderen de bloem en zelfllandigheid . van hunne graanen-

over tolaaten ” Het is door hen, maar niet voor hun, dat de oogden overvloedig

ITry- die zelfde lieden, die het vee vokken en vermenigvuldigen, die het oppas-

In en ’er zig geduurig mede bezig houden, durven de vrugt van hunnen arbeid

St inieten; hetvleefchvan datzelfde vee is een voedze ,
daar zy verpligt zyn

S van te onthouden, terwyl zy door de geringheid van hunnen Ifaat, dat is te

SJendoorde hardheid, de onbillykheid der andere menlchen, hunne laiidge-

nooten, genoodzaakt worden om, even als de paarden, van garft en haver, of

van grove peulvmgten en verzuurde melk te leeven.
„ ,

• •

Men kan de koe ook voor den ploeg gebruiken ,
en (choon zy zo fterk met is

ak do os of -fticr, laat zy egter niet na dikwils derzelver plaats te vervullen; maar

«k men haar tot dezen dienft wil bezigen, moet men zorg draagen om haar zoveel

^niolvk wél te paaren met een os van haare grootte en geftalte, of met eene ande-

om degelykheid van het trekken in achtte neemen, en het evcnwigt van-

?^nloe^vzer tullchen die twee kr§gten te onderhouden; hoe minder onge.yk de-

zelve zvn, hoe ligter en regelmaatiger het ploegen wordt: voor hetovenge ge-

Stmen dikwils zes, ja agt runderen , in vafteen taeijc gronden, en vooral m.t

ontginnen van nieuwe ftukken gronds, terwyl twee koeijen genoeg zyn om reeds

hpteoldeen zandige landerijen te bouwen; men kan, in dieligte gronden ook, het

dan in zwaare: de Ouden hadden de grootje mt-

de vioor, die de os, zonder afceeking en mer eene

aanhouding van pooging en beweegingen moeft openen , tot eene lenge van non

detd twintig paften bepaald waarna men, zeiden zy , hem met

maar hem eenigeoogenblikken laaten adem haaien, voor dat men hem ver,.
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plrgt ora of dezelfde voor verder te vervolgen, of eene andere te beginnen; maar
de Ouden ftelden hun grootft vermaak in de beöeffening van den landbouw, en re-

kenden het zig tot eene eer om zelve te ploegen
, of ten minden den ploeger en

de runderen beiden te verligten en moeite te belpaaren; en onder ons zyn z'y, die

de goederen dezer aarde her meelt genieten, juilt die, welke de kond om dezelve
tebeteelen, niind achten, aanmoedigen, onderlletmen.

De dier dient voornaamlyk om het geilagt voort te planten, en fchoon men den*
zelven ook aan den arbeid onderwerpen kan, is men egcer minder zeker van des-
zelfs gehoorzaamheid , en men moet geftadig op zyne hoede zyn tegen het se-
brnik, dat hy van zyne kragten maaken kan; de Natuur heeft dat dier onbuïg-
zaam en fier gemaakt, in den bronstyd wordt het outerabam- en dikwils woeden-
de; maar door hetlhyden vernietigt men de bron dezer geweldige bcweegingen,
zonder iets van zyne kragten weg te neemen ; hy wordt ’er zelfs te dikker"', te

zw’aarer, te grooter door, en is des te beter gefchikt voor ’t werk daar men hem
toe verordent ; hy wordt ook handelbaarer, geduldiger, onderwerpelyker en min-
der lafiig voor anderen van zyne Ibort : eene troep fiieren zoude ecua verzameling
van uitgelaaten dolle dieren zjm, welkende menfeh met geene mogelykheid zon
kunnen temmen of bellieren.

Dentanier, waarop de gemelde bewerking gefchfedt is bekend genoeg by de
landlieden: ondertiilïchen hebben hieroiTKrent zeer verfchillende gebruiken piaats,
waarvan men de onderfcheidene uitwerkzels mogelyk niet genoeg heeft waargeno-
men ;

in het algemeen is de gevoegelyklle tyd voor het lubben de ouderdom^ die
de bekwaamheid ter voortteeling onmiddelyk voorgaat : voor den Hier is dit op de
agttien maanden of twee jaareii ; zy, welken men deze bewerking vroeger doet
ondergaan , komen bykans allen om ; de jonge kalveren egter , am welken men de
zaadballen eenigen tyd na hunne geboorte ontneemt , en die deze bewerking over-
leeven, worden grooter, zwaarer, vetter, oliën, dan die, welken men "dezelve

niet dan op de twee, drie, of vier jaar doet ondergaan
; maar deze fchyncn meer

moed en werkzaamheid re behouden, en zy, die dezelve eerll op den ouderdom
van zes, zeven, ofagt jaaren ondergaan-, verliezen byna niets van de andere ei-

genfehappen der mamielyke lexe, zy zyn driftiger, minder onderwerpelyk dan
de andere olTen, en inden tyd als de koeijen togtig zyn, zoeken zy dezelve nog
te naderen

,
maar men moet zorg draagen om hen daar van af te houden ; de kop-

peling, tn zelfs de enkele aanraaking, van den os, doet op de teeldeclcn van de
koe eene foort van vleelcliige uitwalïen of vratten voortkomen, die men, met
daar een gloeijend yzer op tezerten, moet wegneemen ; die kwaal kan hier van ko-

men, omdat die looit van ofien, aan wcrlken men allecnlyk de zaadballen heeft

•gedrukt, endevaaten, die daarop uitloopen gefl-botou en verdraaid, niet nalat-

ten een vogt te Horten
,

’t welk waarfchynlyk half verrot is, cn ’t welk zweeren
aan de buitenlle tceldeelen der koe voofibrengr, die vervolgens tot vleefchigc uic-

wafien overgaan.

De lente is ’t jaargetyde
, waarin ds koeijen doorgaands togtig zyn : de meelle

hier te lande ontvangen den Hier cn worden bevrugt
, van dt-n 15 april tot den

1

5

jnly; maar daar zyn ook veele, die laater togtig worden , en andere, welker to'^-

tigheid vroeger komt : zy draagen negen maanden , en kalven in het begin van de
tiende i men heeft dus. veele kalveren van den j 5 january tot den 15 april, eri mene-
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Leeft die den gebeden zomer ook rykelyk genoeg, en de herfft is de tyd , waar-

in zy zeldzaamft zynj de tekenen van de togtigheid der koe zyn niet twyifelag-

tig ,
zy bulkt dan zeer dikwils en geweldiger dan op andere tyden

, zy fpringt op

de koeijen, op de oflen, en zelfs op de itieren; de teeldeelen zyn gezwellenen

ftaan buitenwaards ; men moet van den tyd der drift gebruik maaken om haar

te laaten dekken, zo men denzelven liet verloopen, zoude koe zo wel niet hou-

den.

De (lier moet, even als de fpringhengfl:, uit de fcboonften van zyne foort uifg®-

koren worden; hymoet dik, wél gemaakt, en goed in ’t vleelch zyn; hy moet
zwarte oogen, een fiergezigt, een open voorhoofd, korten kop, dikke, korte,

.en zwarte hoornen, lange en ruige ooren, grootenmuil, korten en regten neus,

vleefchigen en dikken hals, breede fchouderen enborft, lievige lendenen , regten

rug, dikke en gevulde pooten, langen Haart en die wél van hair voorzien is, vas-

ten en llevigen tred ,
en rood hair hebben (a). De koeijen houden dikwils met de

eerfle, tweede of derde reis, en zodra zy draagen weigert de Hier haar te dek-

ken, fchoon ’er nog wel eenig blyk van togtigheid is; maar gemeenlyk houdt de

drift op zodra zy ontvangen hebben, en zy weigeren zelve ook de naderingen van

den Hier.

De koeijen zyn vry veel aan misdragten onderhevig, zo men haar nietwel viert,

vCn voor den ploeg, de kar, enz, fpant: men moet haar zelfs beter oppaflen, en

nauwkeuriger gadellaan terwyl zy draagen, dan op cenigen anderen tyd, om haar

te beletten , dat zy niet over llooten of heggen fpringen , enz; men moet haar ook

in de vetlle weiden jaagen, en een grond geeven, die, zonder vogiig of moeras-

hg te zyn, egt er zeer overvloedig is in gras, zes wecken of twee maanden voor

dat zy kalven, zal men haar rykelyker dan naar gewoonte voeden ;
men za] haar.,

geduiirende den zomer, grasopltal geeven, en, inden winter, des morgens ze-

melen, of rupsklaveren, "of haanekainmetjes, enz; men zal in dezen tyd ook op-

houden haar te melken ; de melk is haar thans noodzaaklyker dan ooit om haar

kalf te voeden; ook zyn ’er koeijen, welker melk voHlrekt verdroogt een maand

of zes wecken voor dat zy kalven, en zy, die tot delaatfte dagen melk houden,

zyn de befte moeders en de befte zoogfters , maar de melk is in dien laatften tyd

doorgaands liegt en weinig overvloedig : men moet dezelfde oplettendheid gebrui-

ken op de werping van de koe, als op die der merrie, en zelfs fchync men op de

eerfte nauwkeuriger te moeten acht geeven, want de koe, die gekalft, fchynt

meer uitgeput, meer afgemat te zyn clan de merrie; men kan zig niet ontflaan van

haar in "een afzonderlyken ftal te plaatfen, alwaar men haar warm en gemaklyk

houdt op goedftroo, en haar wél voedt, geevende haar tien of twaalf dagen lang

meel van boonen, van tarwe, van haver, enz, met water dat behagen is, daar

men wat zout in heeft laaten Ihielten, verder moet men haar rykelyk rupsklaveren

,

harnekammetjes, of goed ryp gras geeven; die tyd is gemeenlyk genoeg, om
haar te herftellcn, waarnamen haar"trapsgcwyzc tot de gemjcene lecvenswyze en

tot het gewoone voeder brengt ; alleenlyk moet men nog de oplettenheid hebben

om haar alle haarc melk geduuiende de twee eerfte maanden te laaten behouden;

het kalf zal beter groeijen, en daarenboven is de melk dier eerfte wecken met

van een goede hoedanigheid.

fa) Zie La mxmlle Maifon mjiijue. Paris 1749. Tom. I. pag. 298.
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Men Iaat het jonge kalf gediiurende de vyf of zes eerde dagen by zyne moe-
der, opdat het altoos warm zy, en zo dikwils kan zuigen als het noodi'? heeft,
maar het neemt in deze vyf of zes dagen genoeg in groei en kragcen aan ^ om het
thans van de moeder af te zonderen, zo men deze wil verlchoonen, want het kalf
zou haar nu te veel uitputten, zo het altoos by haar ware : het zal genoeg zyn het>!

zelve twee of driemaal daags te laaten zuigen , en zo men hetzelve\vél in ’c vlecfch
wil hebben, en fchielyk meden, zal men het dagelyks rauwe eijeren, gekookte
melk, en gekruimd brood geeven ; na verloop van vier of vyf wceken zal dat kuif
uitmuntend goed zyn om te eeten

; men zal derhalven kunnen volllaan met de kal-
ven, die men aan den flagter wil verkoopen, llegrs dertig of veertig dagen te laa-

ten zuigen, maar men zal dezulken, die men wil aanvokken, ten miiaden twee
maanden in de melk houden , hoe meer men hen zal laaten zuigen hoe zwaarer en
fterker zy worden zullen: men zal, om op te voeden, dezulken de voorkeur gee-
ven, die inde maanden april, may en juny geworpen zyn; de kalveren, die laater

geworpen worden ,
kunnen geene llerkte genoeg verkrygen om aan de ruwheden van

den volgenden winter wederftand te bieden , zy kwynen door de koude
, en ko-

men bykans allen ora: men zal dan de kalveren, die men wil aanhouden, op de
twee of drie maanden fpeenen, en, voor dat men hun de melk voldrektelyk ont-

neemt, zalmen hun allengs watgoed gras offyn hooi geeven, om ze langzamerhand
aan dit nieuw voedzel te gewennen ; waarna men hen geheel van hunne moeder af-

fcheiden, en tot dezelve niet meer toe laaten zal, te naderen, noch op ftal noch in
de weide, daar men hen ondenullchen dagelyks inbrengen, en des zomers den -re-

heelen dag van ’s morgens tot ’s avonds in houden zal; maar zodra de koude zig
in den herfft zal doen voelen, zal men hen laat in den ogtend laaten uidoopen, eii

vroeg des avonds weder naar flal brengen ; en in den winter zal men hen , naanlien
de groote koude hun nadeelig is , warm houden, op een welgcllooten dal en wel
voorzien van goed ftroo; men zal hen , met het gewoone voeder , haaiiekammetjes,

Tupsklaveren, enz, geeven, en men zal hen niet laaten uitgaan dan by zagt we-
der; zy hebben veel zorgnoodigom dien ec-rften winter wél door te komen; dit

is de gevaarlykfte tyd van hun leeven , want in den volgenden zomer worden zy
fterk genoeg om de koude van den tweeden winter niet te vreezen.

De koe is op de agttien maanden in een volkomen (laat van voortteeling, en de
ftier op de twee jaaren; men aalegter wel doen met tot het derde jaar te" waaien
voordat men hen iaat koppelen; deze dieren zyn in hunne grootfte kragc van de
drie tot de negen jaaren, waarna de koeijen en ftieren beiden niet meer goed zyn
dan om vet gemaakt en aan d.n flagter overgelevcrd te worden; gelyk zy hun oen
meeften groei in twee jaaren krygen , zo is de dimring van hun leeven ook, ge-

lyk in de meefte andere dieren , ten naaflen by zeven uaal twee jaar, en gemeen-

•

lyk leeven zy niet veel racer dan veenieti of vyfdcn jaaren.

Onder alle viervoedge dieren is de ftera van het mannetje fierker en zvvaarer dan
die vrn’t wyfje, en ik geloof niet dat ’er uitzondering in dezen regel te niiakcn

is; fchoon de Ouden geichreeven hebben , dat de koe, de os, en zelfs het kalf
zvvaarer van ftem waren dan de (tier, is het egter zee» zeker, dat de ftier eene veel
fterker ftem heeft, dewyl hy zig veel verder doet hooren dan de koe , de os of het
kalf ; het geen heeft doen gelooven

, dat hy eene minder zv/aare ftera hadt
, is

, dat zyn
gebrul niet .een enkeld geluid is, maar een toon uit twee of drie o&aven’fatim'4^
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delft, waarvan de verhevenfte het oor meeft treft, en als men daar op Iet, hoort

men terzelfder tyd een zwaar geluid, en veel zwaarer dan dat van de ftemderkoe,

van den os, en van het kalf, wiens bulkingeri ook veel korter zyn; de ftier bulkt

niet dan van liefde, de koe bulkt meer van vrees en afgryzen dan van liefde, en

het kalf bulkt van fmart, van belioefte, en van verlangen naar zyne moeder.

De logfte en traagfte dieren zyn niet die, welke het diepft of het langft flaapen

;

de os flaapt maar met een korten en ligten flaap ; hy wordt op het minft gerugt

wakker; hyligt gemeenlyk op zyne linker zyde, en de nier van de linker zyde is

altoos dikker en meer met vet belaaden dan denier van de regter zyde.
Deoflènzyn, gelyk andere huisdieren , vcrfchillende van kleur; ondertuflehen

fchynt het roode hair het gemeenfte te zyn , en hoe rooder hy is hoe meer zin men
daarin heeft: men maakt ook werk van het zwart, en men wil dat de koeijen van

kaftanje bruine kleur langer tyd dtiuren ; dat de bruine minder duuren , en al vroeg

af zyn; dat de gryze, de geappelde, en de witte, niet met al deugen voor den

arbeid en alleen goed zyn om vet geweid te worden; maar van welke kleur het hair

van den os zy , het moet glinfterend , dik , en zagt op ’t gevoel zyn , want zo het

ruw, ongelyk, of met kaale plekken is, heeft men reden om te onderftellen, dat

het dier fydt, of ten minfttn dat het van geen fterkgeftelis: een goede os voor

den ploeg moet niet te vet of te mager zyn
, hy moet een korten cn gevnldcn kop,

lange, ruige, cn wel vereenigde ooren, tterke gliufterende en middelmaatig groo-

te hoornen ,
breed voorhoofd

,
groote en zwarte oogen

,
grooten en platneuzigen

muil, opene neusgaten , witte en gelyke tanden, zwarte lippen , vleefchigen hals,

dikke en zwaare fchouderen, breede borft, de kwabbe, of het vel vooraan de

borft , tot de kniën nederhangende ,
de lendenen zeer breed , den buik ruim en val-

lende, dezyden groot, de heupen lang, het kruis dik, de beenen en billen dik

en wél gelpicrd ,
den rug regt en vol , den ftaart tot op de aarde nederhangende

en met digt en fyn hair voorzien ; de voeten ftevig, de huid dik en handelbaar, de

Ipieren verheven, en de nagel of hoeve kort en breed (a); hy moet ook geyoelig

voor den prikkel, gehoorzaam aan de ftem, en wél geleerd zyn; maar het is niet

dan allengs, en met vroeg te beginnen , dat men den os kan gewennen, om het

jok gaarne te draagen, en zig gemaklyk te laaten leiden : men moet op den ouder-

dom van twee en een half, of ten hoogftcii drie, jaaren beginnen met hem te tem-

men, en hem onder ’t jok re brengen, zo men langer wagt wordt hy onleerzaana

en dikwils weerbaarftig en ontembaar; het geduld , de zagtheid, en zelfs de lief-

kozingen ,
zyn de eeiugc middelen ,

die men moet gebruiken
;
geweld en kwaade

behandeling zouden alleenlyk dienen om hem voor altoos afkeerig te manken; men

moet hem dan het lighaam vryven ,
hem liefkoozen , hem van tyd toi tyd gekook-

te garft, gekneusde boonen, en andere voedzels van die fooregeeven, daar hy

het meefte werk van maakt; en die men altoos met ^ontmoet vermengen, daurhy

zeer veel van houdt; terzelfder tyd zal men hem dikwils de hoornen binden ,
men

zal hem, eenjge dagen daarna, onder ’c jok brengen, en men zal hem den ploeg

doen trekken met een anderen os van dezelfde grootte, en die reeds volkomen af-

gerigt is : men zal toezien , dat zy te famen voor de krebbe vaftgemaakt ,
en te

faraen naar de weide geleid worden, opdat zy raalkanderen leeren kennen, en zig
' ° gewen-

(a) La nouvelle Maijon ruJUque, Tom, I. pag. 279.
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gewennen om niet dan gemeene beweegingen te hebben
, en men zal in den begin-

ne nooit den prikkel gebruiken, als die het dier alleenlyk onhandelbaarer zou maa-

ken j men moet hem alsdan ook vieren, en niet verpligien dan om by kleine tus-

fchenpoozingen te werken, want hy vermoeit zig veel, zo langhy niet geheel en
al geöeËFend en afgerigtis, en om die zelfde reden zalmen hem alsdan rykelyker

dan op andere tyden voeden.

De os moet niet dan van de drie tot de tien jaaren gebruikt worden; men zal

wél doen met hem alsdan van den ploeg af te neemen
, om hem vet te raaaken

en te verkoopen; zyn vleefch zal dan beter zyn dan of men langer wagtede. Men
weet den ouderdom van dit dier uit de tanden en de hoornen : de eerlle voortan-

den vallen, op de tien maanden uit, en worden opgevolgd door anderen , die nier

zo wit, maar diebreeder, zyn; op dezeftien maanden vallen de tanden, die aan

de middelde ftaan, mede uit, en worden insgdyks door anderen opgevolgd, en

op de drie jaaren zyn alle de fiiytanden vernieuwd, zy zyn dan gelyk, lang,

en vry wit ,
naarmaate de os in jaaren vordert, verllyten zy, en worden ongelyk

en zwart; het is eveneens met den dieren de koe; dus maakt het fnyden of de

fexe geen verlchil in het groeijen en uitvallen der tanden ; even vveinig verandert

dit het vallen der hoornen, want zy vallen eveneens, om de drie jaaren, by den

dier, by den os, en by de koe, en zy worden door andere hoornen verplaatd,

die, gelyk als de tweede tanden, niet meervallen: die van den os en de koe wor-

den alleenlyk dikker en langer dan die van den dier. De groei dezer tweede hoor-

nen gefchiedt niet op eene eenpaarige wyze, en door eene regelmaatige ontzwagte-

ling: op het eerde jaar, dat is te zeggen op het vierdejaar des ouderdoms van den

os, krygt hy twee kleine puntige hoornen, die met een foort van bourrelet, of

wrong, naar het hoofd uitloopen; in het volgend jaar venvydert zig die wrong

van ’t hoofd, voortgedooten door een cylinder van hoorn, die zig thans for-

meert, en die insgelyks in eene wrong, even als de eerde reis, uitloopt; en dus

gaat het in de volgende jaaren mede, want, zo lang het dier leeft, groeijen zyne

hoornen; die wrongen worden jaarlykfche knoopen, welken men gemaklyk in den

hoorn ondericheiden , en vvaarby men de jaaren ligtlyk berekenen, kan, zo men
de punt van den hoorn tot den eerden knoop voor het eerde jaar, en elk der tus-

fchcnruimtens tullchen de andere knoopen voor een jaar daar te boven, neemt.

Met paard eet nagt en dag langzaam maar byna geduurig. De mnderen integen-

deel eeren fchielyk, en nuttigen ui vry korten tyd al het voedzel, dat zy noodig

hebben , waarna zy ophouden te eeten en zig nederleggen om te herkauwen; dit

verfchil komt van de verichillende gedeldheid van de maag dezer dieren; de os,

wiens twee eerde miagen niet dm een zelfden zak van eene zeer groote ruimte

maaken, kan, zonder ongemak , veel gras tevens neemen, en die zak in korten

tyd vullen, om vervolgens te herkauwen en op zyn gemak te verreereii; het paard,

dat maar eene kleine maag heeft , kan daar flegts eene kleine hoeveelheid gras in

bemen, en dezelve opvullen naarmaate liet in malkander pakt en in de inge-

wanden overgaa't, alwaar de ontbinding van het voedzel voornaamlyk gefchiedt;

want in den os gn in het paard het opvolgend voortbrengzel der fpysverteering

,

en inzonderheid de ontbinding van het hooi, waarneminde, heb ik in den

eerften gezien ,
dat het op het uitgaan uit het gedeelte der pens, dat de twee-

de maag maakt, en ’t welk het retioulum of hmnu^ heet, tot eene foort van
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eroenbeflag gemaakt is, gelyk aan gehakte en gekookte fpinafie; dat het onder

deze gedaante is, dat het opgehouden en bevat wordt in deplooijen of bladen van

de derde maag, die men hsibaek, of het oimfum, noemt; dat de ontbinding van

hetzelve volkomen is in de vierde maag , die men abomafum of de lebbs noemt

;

en dat het, om zo te fpreeken, alleenlyk het hef is, ’t welk naar de darmen

gaat ; terwyl het hooi in het paard nier veel ontbonden wordt noch in de maag,

noch in de eerde ingewanden, alwaar het flegts leeniger en buigzaamer wordt,

als zynde geweekt in en doordrongen van het werkzaam vogt daar het door om-

ringd is; dat het zonder groote vecandering’in den blindendarm, en inden kroii-

kel-darm,korac, dat het voornaamlyk in deze twee ingewanden is, welker verbaa-

zende ruimte aan die van de pens der herkauwende dieren beantwoordt, dat, in

het paard, de ontbinding van het voedzel gefchiedt, en dat deze ontbinding nooit

zo volkomen is, als die, welke in de vierde maag der runderen wordt uitgewerkt.

Uit deze zelfde bedenkingen, en door de enkelde befchouwing der deelen,

komt het my voor, dat het hgt te begrypen is, hoe de herkauwing gefchiede,

en waarom het paard niet herkauwt of braakt, terwyl de koe en andere dieren,

die verfcheiden raaagen hebben , het gras niet Ichynen te vertecren dan naarmaate

zy herhuwen: dc herkauwing is niet daii eene braaking zonder geweld, voort-

gebragt door de tegenwerkingder eerfte maag op de voedzels, die zy bevat: de

koe vult haare twee eerde maagen, dat is te zeggen de pens en de bonnet , die

flegts een gedeelte der pens is, zo vol als zy dezelve floppen kan; dat iiitge-

fpannen vlies werkt dan met kragt op het gras dat het bevat, ’t welk maar zeer

weinig gekauwd, euuauwelyks gehakt. is, en waarvan de omtrek door de gilding

flerk vermeerdert; zo het voedzel vloeibaar ware zou die kragt van famentrekking

het doen overgaan in de derde maag, die niet dan door eene nauwe buis gemeeii-

fchap heeft met de. andere , welker opening zelve aan ’t boveneinde van do eerile is,

en byna zo hoog ligt als die van den oefophagus , of flokdarm
; dus kan die buis

dat droog voedzel niet doorlaaten, of laat ten minften niet dan het vloeibaarft

«redeclte door; het is derhalven noodzaaklyk, dat de droogfle deelen in den oefo-

phagas weder opklimmen, als wiens opening wyJer is dan die van het gemelde

kanaal, zy klimmen inderdaad dervvaards op , het dier herkauwt dezelve, bevog-

tigt hen, doorweekt, hen on nieuws met zya fpeekzel, ea maakt het voedzel dus

allengs vloeibaarer; het brengt het zelve dus in den ftaat van eeii bry, die dun

genoeg is om te loopeu in die buis ,
die genieenpehap heeft met de derde maag

, al-

waar het wederom geweekt wordt voor dat het in de vierde overgaat; en het is

in deze laatfte maag, dat de volkomen ontbinding van het gras, of hooi, enz,

voltooid, en waarin het voedzel tot een volkomen flyraigheid gebragt, wordt;

hetgeendewaarheidvan dezeuitleggingbevefligt, is, dat zo lang deze dieren zui-

gen of met melk en andere vogtigè en vloeiende voedzels gevoed worden , zy niet

herkauwen, en dit zy veel meer herkauwen in den winter, en wanneer men hun

droog voedzel geeft 'dan in den zomer, terwyl zy malfch gras eeten : in het paard

daarentegen is de maag zeer klein, de opening van den flokdarm is zeer nauw, en

die van de pylorus , of portier , zeerruim ; dit alleen zou genoeg zyn om de herkau-

wing onmogelyk te raaaken ; want het voedzel in die kleine maag bevat, fchoon

miflehien flerker dan in de groote maag der runderen gedrukt, kan niet weder

opkijjaimen, dewyl. liet ügtelyk kan nederdaalen door de pylorus, die zeer ruim
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is; het is zelfs nietnoodig, dat het hooi rot eene weeke en vloeibaare pap ge-

maakt worde om daar in te gaan, en het kan door den oefophagus niet weder op-

klimmen, omdat die buis zeer klein is in vergelyking van die der pylorus, of

maag portier. Het is dan door dit algemeen verfcliil in het raaakzel , dat de runde-
ren herkauwen , en dat de paarden niet kunnen herkauwen : maar daar is nog een

byzonder verichil in het paard, ’t welk maakt, dat het niet alleen niet kan herkau-

wen, dat is te zeggen niet kan braaken zonder pooging of geweld, maar dat het

zelfs geheel niet kan braaken , welke pooging het ook moge doen ; te weeten, dat

de buis van den oefophagus zeer fchuinfch vallende in de maag van het paard,

welker vliezen eene aanmerkelyke dikte hebben , in deze dikte eene foort van
goot maaken, die zo fchuins loopt

,
dat zy door defluiptrekkcndebeweegingender

maag zig nog meer moet lluiten , in plaats van zig door dezelve te openen (a)

:

ichoon deze verlcheidenheid , zo wel als de andere yerfcheideuheden van ma«k-

zei, welke men in hetlighaam der dieren kan opmerke'n, zo zy Handvatlig zyn,

alle van de Natuur afhangen , zyn ’er egter in de ontzwagteiing, en vooral in die

der weeke doelen ,
verfcheidenlieden die ftandvaffig Ichynen te zyn

, en die egter

zouden kunnen veranderen ,
ja die zelfs inderdaad door de oralfandigheden veran-

deren i de groote ruimte van de pens der runderen, by voorbeeld, is niet geheel

het werk der Natuur; de pens is zodanig niet in haar eerfte raaakzel, zy wordt

het niet dan allengs en door den grooten omtrek der voedzels; want in het kalf,

dat eerfl: geboren is, en zelfs in het kalf, dat nog zuigt, en dat geen gras of hooi

gegeeten heeft, is de pens, in vergelyking van de lebbe, veel kleiner dan in de

runderen; die groote ruimte van dè pens komt dsrlialven niet dan van de fpanning

•of uitzetting, welke de groote omtrek der voedzels voortbrengt; ik ben hier van

overtuigd geworden door eene proefneeming , die my befliirend voorkomt: ik

heb twee lammeren , van denzclfden ouderdom, en terzelfder tyd gelpeend, af-

zonderlyk laaten voeden, het een mee brood, het ander met gras : ik heb bevon-

den, dat de pens van het lam, dat gras gegeeten hadt, veel grooter was gewor-

den dan de pens van dat, ’t welk met brood gevoed was geweeft.

Men wil , dat de oüen of koeijen , die langzaam eeten , den arbeid veel langer

kunnen uithouden ,
dan zy die fchielyk eeten ; dat die van hooge en drooge lan-

den luftiger, gezonder, en fterker zyn dan die van laage en vogtige landen; dat

zy allen fterker worden als men hen met droog hooi voedt , dan wanneer zy malfch

gras eeten ; dat zy zig bezwaarlyker dan de paarden aan de verandering van lugt-

ftreek gewennen, en dat men om deze reden altoos oflen om te werken in zyn

eigen oord moet koópen.

Gclyk de olTen in den winter niet met al doen , zo kan men lien , geduurende

dien tyd, met llroo en een weinig hooi voeden, maar in den tyd van den arbeid

moet men hun veel meer hooi dan ftroo, en zelfs wat zemelen of haver geeven,

voor dat men hen laat werken : des zomers, als het hooi ontbreekt, zal men hun

verfcb gemaaid gras, of ook wel jonge fclieuten en bladen van elfen, van olmen,

van eiken-boomen, enz, voorwerpen, maarflegts in eene kleine hoeveelheid, de-

(a) Zie de befchryving van. de maag van het paard in dit plfde deel onzer Natuurlyke His-

torie. Zie ook de Memorie van den Hr. Eerïin in de Mimoiros de l'Academie des Sciences,

Année 1746.
Ff 2
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wyl de overmaat van dit voedzel, daar zy veel van houden, hun zomtyds eene»
bloedwatering veroorzaakt ,• de rupsklaveren, de haanekammetjes, de wikken, ’t

zy groen of droog, de boksboonen, de knollen, de gekookte gard, etiz, zyn
ook zeer goede voedzels voor de oflèn : het is niet noodig de hoevelheid van hun
voedzel te regelen, zy neemen nooit meer dan zy van nooden hebben, en men zal

wél doen met hun altoos zo veel te geeven , dat zy wat overlaaten : men ?al hen
niet in de weide jaagen dan tegen den 15 may; het eerde grasisterauw, en fchoon
zy het greetig eeten, laat het egter niet na hun ongemak te doen; men zal hen
den geheelcn zomer laaten weiden, en tegen den 15 oéfober zal men hen op dal
zetten, alleenlykinaditneemende vanhennictplotfelyk van het gras tot het hooi,
of van het hooi tot het gras, te laaten overgaan, maar hen by trappen tot de ver-

andering van voedzel te brengen.

De groote hitte belemmert deze dieren
, raidchien zelfs is dié hun ladiger dan de

groote koude : men moet hen des zomers met het krieken van den dag aan ’t werk
zetten, en hen geduurcnde de groote hitte weder naar dal brengen, of hen in de
bolTchen onder ’t lommer laaten weiden, en men moet hen niet weder voorlpan*

nen, dan ten drie of vier uuren na den middag; in de lente, in den winter, en
in den herfft zal men hen zonder tuirehenpoozing, van agt of negen uuren. ’s mor-
gens tot vyfofzes uuren des avonds, kunnen laaten werken : zy hebben zo veel

hooi niet noodig als de paarden, zo men hen egter gezond en derk wil houden,
kan men zig niet wel ontdaan van hen dagelyks te roden, hen te walfchen, het
hoorn der voeten te I’meeren, enz; ook moet men hen ten minden tweemaal
daags laaten drinken, zy houden veel van zuiver en koud water, daar het paard
hetzelve wel wat troebel en lauw wil hebben.

Het voedzel en de oppaffing zyn ten naaden by dezelfde voor de koe en den
os, maar de melk-koe vordert byzondere oplettendlieden

, zo wel om haar wél te

kiezen, als om haar te bedieren: men ze^, dat de zwarte koeijen de bede, en
dat de witte koeijen de meede, melk geeven; maar van welk hair de melk-koe zy,
zy moet wél in ’t vleelch wezen, zy moet een leevendig oog en lugtigen gang
hebben ; zy moet jong, en haare melk moet , zo ’t wezen kan

,
overvloedig en van

goede hoedanigheid, zyn : men zal haar tweemaal daags in den zomer, en eenmaal
daags in den winter, melken, en, zo men de hoeveelheid melk wil vermeerderen,
behoeft men haar llegts fappiger voedzel dan gras of hooi tc geeven.

Goede melk moet niet te dik of te dun zyn ; haare devigte of dikte moet zoda<-

nig wezen, dat, als men eene kleine druppel neemt, dezelve haare rondte be-
houdt, zonder te vloeijen ; zy moet ook van eene Ichoone witte kleur zyn, die,
welke naar den geelen of blauwen trekt, deugt niet; haare fmaak moet zagt zyn
zonder eenige bitterheid of fcherpte; zy moet ook eeneii goeden reuk, ofgeenen reuk,
hebben; zy is beter in de maand van may en des zomers dan des winters, en zy
is niet volmaakt goed, dan wanneer de koe den- vereifchten ouderdom heeft en vol-
komen gezond is : de melk der jonge vaarzen is al te dun, die der oude koeijen is

al te droogs en des winters is zy al te dik; die verfchillende hoedanigheden van
de melk zyn betrekiyk tot de meerdere of mindere hoeveelheid der boter -kaas -en
wei'deeltjes

, daar zy uit bedaar : de al te dunne melk is die, waarin te veel wei-
deeleuzyn, de al te, dikke melk die, vyaariq dezelve ontbreeken, en de altedroch
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ge melk heeft niet genoeg boter-en wei-, en te veel kaas-deelen ; de melk van ee-

ne too'tige koe is niet goed , even weinig als die van eene koe, die tot haaren teriH

naden, of die maar kortelings gekalfd heeft; men vindt in de derde en in de vier-

de maag van het kalf, dat zuigt, brokjes geflaremde rnelk ; die brokjes me !k, in de

lugt gedroogd ,
zyn het ftrerazel daarmen zig van bedient om de melk te doen (Irein-

men ;
hoe langer men dit ftremzel bewaart hoe beter het wordt, en men heeft maar

eene zeer kleine hoeveelheid noodig om een grooten hoop kaas te niaaken.

De koeijen en de ofien houden veel van den-wyn , den azyn
, het zo it; zyee-

ten eene toegemaakte falade met greetigheid : in Spanje, en in eenige andere lan-

den, zet men by het jonge kalf op ftaleen dier fteeneh, die men jaU'^res no'mr,

en welken men in de raynen van het falgemmcs, of ileenzout, vindt; het kalf likt

dien zouten Heen geduurende al den tyd , dat zync moeder in de weide is , het

geen zyn honger of dorft zo fterk aanzet, dat het op ’t eigen oogenblik, als de

koe aankomt, zig met greetigheid aan de fpeen werpt, veel raelk_ zuigt, vet wordt;

en fchielyker groeit dan zy,aan welken men geen zout geeft; het is om dezelfde re-

den , dat men aan de koeijen of fchaapen ,
als zy geen eetluft hebben

, gras geeft

met azyn bevogtigt, of met een weinig zont bcttrooid; men kan hun hetzelve ook

geeven als zy gezond zyn , en als men hunnen eetlult wil opwekken o n hen in

Lrten tyd vet te mellen. Het is gemeenlyk in den ouderdom van tien paren-, dat

men hen meil:, zo men langer wagt is më^n minder zeker van wél te zullen flaa-

gen, en hun vleefch is zogoed niet: men kan hun in alle jiargelyden meilen,

maar men verkiert den zomer, omdat men het dan met minder korten doen kan,

en omdat men met de maand van may of jiiny beginnende byna zeker is van hen

vóór het einde van oélober vet te zien : zodra men hen fchikt om vet te maaken

zal men hen van allen arbeid omrtaan, men zal hen menigvuldiger laaten drin-

ken, men zal hun overvloed van fappig voedzel geeven, du men zomtyds met

wat zout vermengen zal, en men zal hen op hun gemak laaten herk ui wen, en ge-

duurende de grootfte hitte op ftal flaipen : in minder dan vier of vyf maanden zul-

len zy zo vet worden ,
dat zy zullen waggelen en werk hebben om te gaan , zodat

men hen niet damnet kleine dagreisjes naar verre af zynde plaatfcn zal kunnen lei-

den. De koeijen, en zelfs de rtieren, die men niet geüieden , imar de vaaten llegts

gedruktenverdmeid, heeft, kunnen ook gemert worden, maar het koeijen vleeiêlr

is drooger, en dat van den ftraks gemeldën (Her is rooder Cn harder, dan het oiïën-

vleefch-, en het heeft altoos een rterken en onaangenaamen fm jak.

De koeijen, deoflen, en de rtieren, zyn zeer onderhevig om zig re likken,

inzonderheid in den tyd, dat zy in volkomen rail zyn, en gelyk men denkt, dat

dit hen belet van vet te worden , zo draagt men zorg o n alle de plekken van hun

lio-haam daar zy bykomen kunnen, met himnen drek te vryven; zo men deze

voorzorg niet gebruikt , haaien zy zig het hair af met de tong, die zeer riivv is,

en zy flikken dat hair in groote menigte door; dewyl deze zelfilandiglieid onver-

teerbaar is, zoblyftzyin de maag, cn maakt daarronde baflen , die men agagro-

pthus noemt, en die zomtyds zo groot zyn, dat zy hun door himnen omtrek ver-

vee’en en hen, door hun verblyf in de maag, beletten moeten hun voedzel wél te

verteerén; deze ballen worden door den tyd omkleed net eene bruine zeer harde

korft, die egter niets anders dan eene verdikre Ilyraerigheid of Ciotteagheid is,.
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maar die door de vryving en de kookiiig hard en glinfterend wordt; (a) zy worden
nooit dan in de pens gevonden, en, zo’er hair in de andere maagen korat,blyft
het daar niet, even weinig als in de ingewanden, het gaat waarfchynlyk met het
afgetrokken overblyfzel der vocdzels door.

De dieren, die aan de beide kaakebeenen fnytanden hebben, gelyk het paard
en de ezel, eetenhet kort gras geniaklyker af dan zy, die geene fnytanden aan
het bovenft kaakebeen hebben, en, zo hetlchaapende geithetzeer kort affnyden

,

is het, onidat zy klein , en omdat hunne lippen dun zyn , maar de runderen , die

dikke lippen hebben , kunnen niet dan lang gras afeeten , en het is om deze re-

den, dat zy geen nadeel doen aan de weiden , daar zy in graazen; gelyk zy niet

dan het boveneinde der jonge grafleheuten kunnen afluiypeh, zo wordt ’er de wor-
tel niet door verrukt, en de planten hervatten ftraks haaren groei, terwyl het fchaap

en de geit dezelve van zo naby affiiyden, dat zy de Hammetjes kwetfen en den

wortel verdelgen; daarenboven zoekt en eet het paard het fynde gras, en laat het

grove gras, welks Hammetjes hard zyn, in ’t zaad Ichieten en vermeerderen , waar
door de weide in weinige jaaren zeer liegt wordt, zo daar niet dan paarden in loo*

pen, daar die, waarin de runderen weiden, verbeteren en fyn worden.
Onze runderen, welker foort men niet moet verwarren , met den auroks, den buffel,

den bifon , en den noc (l?) , fchynen oorlpronkclyk te huis rehooren in onze gemaa-

tigde klimaaten ,
dewyl de groote hitte hun even ongemaklyk is als de ovenhaatige

koude: daarenboven wordt deze foort, zo overvloedig in Europa, indeZuidelyke
lauden niet gevonden , en heeft zig in Afia niet verder dan Perlie en Armenië uit-

geflrekt, (c) en in Afrika niet verder dan Egypte en Barbarije; want in de Indiën

,

zo wel als in ’t overige van Afrika, en zelfs in Amerika, zyn het de bifons, die

een bult op den rug hebben , of ook andere dieren , aan welken de Reizigers den
naam van Hieren of runderen gegeeven hebben , fchoon zy inderdaad van eene

verlchillende foort zyn van onze runderen; die welken men aan de kaap de goede

hoop, en in verfcheiiien landen van Amerika, vindt, zyn door de Hollanders

en de Spanjaarden derwaards gebragt. In het algemeen fchynt het door te gaan ,

dat de landen, die wat koud zyn, beter met de gelleldheid van onze runderen
Hrooken , dan de heece landen , en dat dezelve des te grooter en zwaarer yallen

naarmaate het klimaat vogtiget en ryker in weiden is ; de offen van Denemarken,
van Podolie, van Ukraine, en van Tartarije, dat door de Kalmukken bewoond
wordt, zyn degrootHe van allen; die van Ierland, van Engeland, van Hol-
land, en van Hongarije, zyn ook grooter dan die van Perfie, van Turkije, van
Griekenland, van Italië, van Frankryk, en van Spanje, en die van Barbarije zyn
dc kleinilen van allen ; men verzekert zelfs , dar de Hollanders alle jaaren eenë

menigte groote en magere koeijen uit Denemarken haaien , en dat deze koeijen in

(a) Zie, in dit zelfde deel, debefchryviiig van dat gedeelte van des Konings Kabinet, ’t welk
beotklving heeft tot de Natuurlyke Hiftorie van den ilier.

{b) Deze byzondere foort van Os, die in Afrika huisveft, welken de Ilottcntotten Noe
noemen, is tot dus verre in Europa geheel onbekend, en door geenen Natuuronderzoeker,
voor zo verre ik weet, befebreeven ; een van deze dieren is thans leevend hier in ’t land, en
ii.en zal eerlangs eene egte afbeelding en befchryving daar vangeeven. Noote van C. V. E.

yc'' CnAnDiN’s Reizü II. Deel pag. 28.
trf) Z'e/eroyagffdeltEGNAED, Paris 1742. Tom, I. pag. 217. en lHjloire Générale des Foyaget
Tom. TIL pjg. 13.
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Hglland veel meer melk geeven dan de franfche koeijen : het is waarfchynlyk dat
dit het zelfde ras van melk-koeijen is, ’t welk men naar Poiton, naarAums en naar
de raoeraircn van Chareme overgebragt en aldaar aangekweekt heeft, alwaar men
haar VJaandcrfche koeijen noemt; die koeijen zyn "inderdaad groorer en raaf^c-
rer dan dc gemeene koeijen, en zy geeven eens zo veel melk en boter

; zy gec*
ven ook veel grooter en fterker kalveren , zy hebben op alle tyden melk, en men
kan haar het geheele jaar door melken, de vier of vyf laatlle dagen allcenlyk uk-
gezonderd, voor dat _zy kalven : maar deze koeijen moeten uitmuntende weiden
hebben ; fchoon zy niet meer eeten dan gemeene koeijen

, gelyk zy egter altoos
mager zyn, zo gaat al de overvloed van voedzel tot melk over, tervvyl de gemee-
ne koeijen vet worden, en ophouden meUc re geeven, zodra zy eeuigen lyd'ln af te
goede weiden geweeft zyn. Van een ftier van dit ras cn eeue gemeene koe bekomt
men een ander ras, ’t welk men ballerd noemt, en dat vrugebaarer en overvloedi-
ger in melk is dan het gemeene ras; deze ballerd-koeijen werpen dikwils twee kal-

ven te gelyk , en geeven ook het geheele jaar door melk • het zyn deze goede
melk-koeijen , die een gedeelte uitmaaken der rykdoraraeu van eenige Provintièu
der Nederlanden, waar uitjaarlyks voor aanmerkelyke fommen aan^oteren kaas
wordt verzonden; deze koeijen, die, eens of tweemaal zo veel melk geeven als

de Franfche koeijen
,
geeven zesmaal zo veel als de Barbaryfche (a).

In Ierland, in Engeland, in de Nederlanden , in ZvvitferJand, en in ’t Noor-
den, zout en rookt men het offenvleefch in groote menigte, ’t zy om op de febee-
pen te gebruiken , ’t zy om daar handel mede te doen ; daar wordt ook een groot
•getal huiden uit die landen verzonden ; het vel der runderen, en zelfs dat der kal-
ven, dient, gelyk men weet, tot oneindig veele gebruiken : hervet is ook eene
nuttige ftof, men vermengt het met fchaapenvet om ’er goede kaarfen van te maa-
ken :"de runder-meft is de belle voor drooge en ligte landen ; de hoorn van dit

dier is het eerde vat daar men uit gedronken, het'eerft inilrument daar men op
geblaazen heeft, om het geluid te vermeerderen, de eerde doorfchynende dof,
die men heeft gebezigd om ruiten in zyne venfters, om lantaanien, enz, te maa-
ken, en die men heeft geweekt, bewerkt, gevormd om doozen, kammen, en
duizend andere werken, te vervaardigen; maatlaat ons hier ophouden, want dc
Natuurlyke Hiflorie eindigt , daar die der koiillen begint.

(a) Zie Fcyafft de Shaw, Tm, L pag. 311.
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BESCHRTVING VAN DEN STIER.

hebben zo veel overeenkotnft tuffchen het paard en den ezel opgemerkt,

^ zy gclykenelkandereninzoveeleopzigten, dat de raeclle verlchillen , wel-

inééndezerdiercn,tenopzigte van het ander, vooral inwendig,

vindt, niet konden ontdekt worden , dan door eene agtereenvolgcnde ver-

gelyking van alle de deelcn van hun lighaam j wy hadden dus, wanneer wy het

• paard befchreeven , om zo te fpreeken ,
den ezel ten grooten deele befchreeven

:

dus raoeft men alleen de gelykeniflen vertoonen , en bewyzen geeven van de ver-

fchilleji, welken wy in die beide dieren hebben opgemerkt : maar zoveel overeen-

komll als de befchryving van den ezel met die van het paard heeft, zo verfchillen-

tie is die van den ftier, als dieniets met het paard gemeen heeft, dan de natuur

van een viervoetig dier.

Alle de dieren van deze klalTe hebben kenteekens die hen onderling gemeen

zyn, en die kenteekens gaan altyd door, de meefte zyn zo duidelyk dat men de-

zelve zonder moeite gewaar wordt en zonder twy’fFclagtigheid erkent, gelyk het

dan gemakkelyk is een viervoetig dier teonderfclieiden van een vogel, van een vifch,

vaneen gekorven, zo tvordt men ook ligtelyk gewaar, wanneer men viervoeti-

gen van verfcheiden foorten ziet, dat zy elkander door algemeene overeenkomften

gelyken ;
maar daar is dikwyls veel zwarigheid om dé byzondere verfchillen te

N'inden ,
welke de foorten bepaalen , deze vcrfcbillen hebben meer of min invloed

op het lamenftel van het dier; de rangfehikkers hebben die gebruikt, welke hun

hetaanmerkelykftfcheenen,om de geflagtsmerken van hunne rangfehikkingen vaft

te Hellen, maar zy hebben niet altyd de wezendlykfte verkooren; onder alle de

Namurbefchouwers is Aristoteuijs die geen, die ons de befte fchets ter ver-

deelingvan de viervoetigen gegeeven heeft, hen onderfcheidende in gehecle hoe-

ven, gefpleeten hoeven, en gevingerde pooten; gelyk wy reeds hebben doen opmer-

ken’; dit verfchil ,
uit het getal der vingeren genomen , fchynt alleen plaats te heb-

ben in die dieren, welke nog andere nadere verfchillen hebben ten opzigte van hun

maakzel en hunne gcfteldheid, zo wel uit-als inwendig ; ziedaar waarom de ftier,

die ten dier met gefpleeten hoeven is, verfcheiden kenmerken in zyn famenftel

heeft, welke van het paard verfchillen, dat een geheel gehoefd dier is; terwyl ’er

integendeel maar geringe verfchillen zyn tuffchen den ezel en het paard, welke

beiiie maar cenen vinger aan yderen voet hebben : maar de ftier is byna in het zelfde ge-

val ,
wanneer men hem vergelykt met andere dieren , welke twee vingers in plaats

van één hebben; wanneer wy dezelve befchryven, zullen wy vervolgens de ver-

fchillen, zelfs de minfte, nagaan, welke wy tuffchen deze dieren zullen kunnen

vinden, gelyk wy voor het paard en den ezel gedaan hebben._

1'hans móeten wy de vooinaame gefteldheid van alle de viervoetigen met ge-

fpleeten hoeven nagaan; in het befchryven van den ftier, welke zig het eerfte

voordoet, kan deze befchryving ook ten grooten deele voor den ram, en den bok,

enz, dienen, gelyk de befchryving van het paard voor die van den ezel : wy zul-

len dan den ftier zo breedvoerig befchryven als het paard ,
zo ten opzigte van de

zagte deelen, als van het geraamte; maar dit dier zal ons tsn voorwerp van ver-

gely-
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gelyking dienen , en de befchryving, welke wy ’er van gegeeven zullen hebben.,

zal die van den üier vervullen, in alle de gevallen , waarin deze beide dieren eikan*

deren gelyk zyn.

De benaamingen der uiterlyke deelen van het paard , welke wy verklaard heb*

ben in de befchryving van dar dier, moeten ten grooten deele op die deelen van

den ftier toegepaft worden ,
welke met die van het paard overeenkomen

,
en

dezelve genoeg gelyken om tot vergelyking te kunnen dienen en dezelfde naa*

men te draagen; dus, zullen wy ons van die bedienen, welke in gebruik zyn,
zonder dezelve weder te verklaaren ; maar om de befchryving van den Hier te ver-

ftaan, moet ik hier noodzaakelyk melding maaken van zekere deelen, welke dit dier

meer dan het paard heeft, en wan die, welke genoeg van dezelfde deelen vet*

fchillen , in het paard befchonvvd , om hen verfchillende naamen te doen draagen

,

die algemeen aangenomen zyn ;
en eindelyk de eigenlyke naamen te herinneren van

die, welke door geene kiinltnaamen vermomd zyn, gelyk in het paard.

Het onderfte deel van het hoofd van den itier, (zf, PL XIF) dat korter en

breeder is, dan dat zelfde deel van het hoofd in een paard, of ezel, en by deze

twee dieren onder den naam van den bek bekend is, wordt de muil genoemd;

men zegt ook, den bek van een das, vaneen hond, enz, en den muil van eenen

leeuw, en beer.

Wanneer men van den ftier fpreekt, draagt de nek den naam van hals niet, de
rug wordt niet met den naam van lendenen

, de lendenen niet door dien van nieren

uitgedrukt, gelyk in het paard; de hals, de rug, en de lendenen, worden by
hunne waare naamen benoemd, gelyk in deNatuurlyke Hiitorie behoorde te zyn,

dat elke. zaak zynen waaren en eenigennaara droeg, zonder dooreenige kunftbe-

naaraing vermomd te worden.

Het "bovenfte en voorfte gedeelte van den hals (A) van den ftier wordt de nek

genoemd.
De koflem of halskwab is bet vel (C), dat onder het onderfte kiijnekakken en

langs de keel hangt , en dat van het borllftiik
, uiflchen de voorpooten rot aan de

kiifen neergaat: deze betekenis van het Franfche woord fanon, op den ftier toege-

paft, verfchilt veel van het zelfde woord by het paard, van hetwelk het een bosje

Iiair bctcekent, dat agter den kogel gevonden wordt, en in het Neerduitfeh den

naam van vitlok draagt.

Het zelfde deel , dat den naam van fpoorgezwel draagt by het paard , moet

dien hy den ftier behouden, maar men moet flegts acht geeven, dat deze dieren

aan yder been, in plaats van een, twee Ipoorgezwellen {DO) hebben, gelyk wy in

het vervolg zeggen zullen.

De kroon van hair^-Ê^), welke onder de koot van het paard is, wordt ook op

dezelfde plaats van den voet van den ftier gevonden , dus moet men deze benaming

niet veranderen, Ichoon men in het geraamte van den ftier, den naam van kroon-

been en kootbeen niet geeven kan aan de beenderen
,
welke onder de kroon en

in de koot gevonden worden ;
gelyk wy dit, onder het artikel van het geraam-

te verklaaren zullen. .

De ftier heeft den derden regel of het derde lid van den vinger omg'eeven met ee-

ne hoornaglige lloffe (FF}, even als het paard, dus is het niet twyfelagtig n' dit

hoorn moet <ien naam van hoef draagen in het een en ander dezer beide dieren; 0.1-

Dte/. Gg
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d;ertu(rchen heeft men den naam van nagelen aan de hoeven van den (lier gegeeven,

welke naam zeer oneigen is , omdat hy niet dan het hoorn moet beteekeaeti , hetwelk

op het bovcnfte der vingeren ligt, en niet dat, hetwelk dezelven geheel bedekt: de
dieren met gevingerde pooten hebben nagelen, of klaauwen; de kemel heeft ook
nagelen , dewyl het hoorn maar alleen de hovende oppervlakte van het derde lid

der vingeren bedekt : maardeftier, de ram, de bok, enz, hebben waare hoeven,

die alleen van die der geheel gchoefden verfchillen, door dien ’er twee aan yder

voet zyn.

Schoon ’er veel minder verfchaidenlieid in de kleur der (lieren is dan in die der

paarden, gebruikt men egter, om dezelve aan te duiden, dezelfde kun llwoorden,

ZO dikwerf dezelve tocpalïèlyk. zyn; wy zullen derhulven derzelvcr bepaalingen

niet herhaalen; het zal genoeg zyn, ’er by te voegen, ten opzigte van den llier,

dat de Franfchen zeggen, hy is onder zulk een hair, da^ zy van een paard zeg-

gen ,
het is van zulk een hair ; maar wat ’er van deze verlchillende uitdrukking ook

zy , wy zullen hier, gelyk by het paard, het woord kleur voor dat van hair gebrui-

ken , om redenen by het paard gemeld.

De gemeenlle kleur, en dus de natuurlykfte van den ftier, is de vaale; en daar

is reden tegelooven, dat, indien wy w^de (lieren hadden, zy van die kleur zyn
zQuden; maar ia onze tamme (lieren is dezelve dikwyls gemengd met zwart en

wit - en men ziet ’er zwarte en witte.

Daar zyn kallanje bruine, roode, ofrofle, bruine, gryze, en gevlakte, ofge-
Ipikkelde, enz, men kan in het algemeen zeggen dat zy alle een tint van het vaa-

le, hebben, en dat deze kleur zigmet het wit, bruin, en zwart bevindt, met ge-

mengelde vlakken , zonder eenigen (landvalligen regel : de llier heeft een bosje

hair op het midden van het voorhoofd, en ik heb in oCTen waargenomen, dat de
hairen, welke het boveiille gedeelte van den hals bedekken, ter plaatfe, die byna

even ver van de fchoft en het iioofd is, regt op (laan op eene dwar(Te lyn, en dat

de hairen, welke uit het vel komen aan de, agterzyde van deze lyn, zig naar voren uit-

ftrckken, en die van de agterzyde naar agteren.

Men heeft gemeend te kunnen oordeelen van de goede en kvvaade hoedanig-

heden van de (tieren, o(Ten,en koejen
, gelyk van die der paarden , door de kleu-

ren van het hair, men heeft regels opgemaakt, om deze kenteekenen te herken-

nen , welke men meendt te (leunen ,
op de Qymerige , waterige , en gulagtige vog-

ten, welke men in de temperamenten dezer dieren gelooft de overhand te heo-

ben, en zig naar buiten te vertoonen door de kleur van het hair; maar in zilk

een geval zouden langduurige waarncemingen op de goede of kwaade hoedanighe-

den dezer dieren veel meer zeggen , dan alle da redeneering.en der vogtkenaeren

;

en ik twylFel geenzins of men zoude dus wel dra bewyzen, dat het hiir ten op*-

zigte der hoedanigheden van de (lieren , o(Ten
, en koejen , niets meer. aan luidt , dan

ten aanzien van die. der paarden ; men kan ten. dezen opzigte zien , w.u wy in da

befchryving van het paard gezegd hebben.

Het is waard'hynelyker , dat het dik, glanzig, glad, en zagt hair een goed

temperament aanduidt, of ten miuilen den goeden weldaad van het dier, omdat
’er grond is om te geloovcn , dat de fappen , welke dit hair hebben doen groeijen

en voeden, van eene goede geaartheid zyn, en uit gezande, en wel georg.milèerde

ingevyatiden voortkomen ; in het algemetin is het hair der dieren zagter en. buig-

za,am^j dan, dat der paarden.

,
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Men heeft in de hiflorie van den os de tekenen van het uitwendig maakzel

opgegeeven, door welkemen de ftieren kan herkennen die in alle hunne deelen het

beft geëvenredigd zyn en de meefte kragten hebben , de oflen die het fterkfte zyti

en het gelchiktfte tot den arbeid ,
en de koejen die de meefte melk geeven : daar

blyft nu maar over de afmeetiugen van de verlchillende deelen des lighaams van ee?

nen ftier op te geeven j ik heb dezelve op dien genomen
, welken men op die be-

flooten plaats bewaart, alwaar te Paryshet fchouwfpel der dieren-gevegten gehou-

den wordt; hy fcheen iny zo wel gemaakt, dat ik hem ten onderwerp der (P/.

A'/P’) gelchikt heb; men rekent, dat deze ftier omtrent zeven honderd ponden
zwaar is; hy is omtrent zeven jaaren oud; de heerfchende kleur is vaal, maar hy
heeft groore hrnine vlakken vooral op den hals, liet hoofd, de pooten, eilZ, en

andere witte vlakken op verlcheiden plaatlèn van het lighaam ; het hair is kort, fae-

halven tuUchen- de hoornen, alwaar de bles omtrent twee duimen lang is,

by andere ftieren is het langer; de ftaartis ter lengte van negen duimen met lang

hair bekleed, hetwelk tot op een voet onder den ftomp komt, aan het eind der

voorhuid is een bosje hair (/i), dat een en een half duim lang is, en het hair om
de kroon van den voet, is op alle vier voeten veel langer dan het hair van het

lighaam.

Deze ftier is omtrent zeven voeten en een half lang in eene regte lyn van het ui-

terftevan den muil tot aan den aars gemeeten; vier voeten en anderhalf duim hoog

aan de voorpooten , en vier voeten en drie duimen aan de agterpooten ; de lengte

van het hoofd is een voet en negen duimen
, van het uiterfte der lippen tot agter

de hoornen.

Het uiterfte van den muil heeft een voet negen duimen omtreks agter de neus-

gaten gemeeten; de omtrek van de opening van den mond is een voet, op de lip-

pen gemeeten van de eene fimenvoeging rot de andere; het onderkaakbeen is om-

trent zeven duimen breed aan de hoeken , dat is daar de holligheid van het kaakbeen

het breedfteis, en hetnaafteby den ftrot; de neusgaten ftaan van boven verder

van elkander, dan van onder, de ruimte die hen fcheidt is twee duimen breed van

onderen, en vier duimen en vier lyneii van boven; daar is elf duimen aflland tus-

fchen den voorhoek van betoog en het eind der lippen, en vier duimen tuflehen

den agterhoek en het oor; de lengte van het oog van den eenen hoek tot den ande-

ren is van een duim en negen lynen, en de opening van omtrent vyftien lynen,

dat is te zeggen dat de twee oogleden zig tot op dien afftand van elkander ope-

nen ; wanneer het oog open is, is ’erby den voorften hoek eene groef van een duim

en een half lang, welke fchuinfch naar voren en beneden loopt, boven een vry

diqi indrnkzel ; daar is een ander zeer breed indnikzel op het voorhoofd , hetwelk

in het midilen tien lynen diep is, de voorfte hoeken der oogen ftaan elf duimen

van elkander, volgens de kromte van het neusbeen gemeeten, doch flegtsagt dui-

men in eene regte lyn gemeeten ; het hoofd heeft drie voeten en een half omtreks ,

gemeeten voor de ooren cn hoornen , van onderen omgaande digt by de keel ; de
lengte der ooren is van agt duimen van agter gemeeten , en hun grondltuk heeft ook
agt duimen iu den buiten omtrek: yder oor ftaat beneden een hoorn ,en ftrektzig ho-

rizontaal ter zyden uit, en ftaat een duim van den hoorn af; daar is agt duimen af-

ftand tuflehen het onderfte der hoornen; de lengte van yder hoorn is,volgeus de krom-
Gg 2
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te gemeeten , omtrent van- elf dnint:n , zy hebben van onderen negen duimen;

omtrek, en hunne punten ftaan agtcien duimen van elkander, het hoofd ftaat an*^

derhalf duim boven den hals, ter plaatfe van den nek.

De hals is twee voeten lang van het hoofd tot de fchouders, dezelve heeft drie

voeten en een half omtrek by het hoofd, en is aldaar een voet en een half hoogi

hy heeft zes voeten en een duim omtreksfay de fchouders, en is twee voeten en

een half hoog, met de koflem of halskwab daar by gereekend, welke vier dui--

men onder het borftbeen neergaat, en zig tot de kniën uitftrekt.

Hetlighaam heeft zes voeten en drie duimen omtreks, ageer de voorpooten,

gemeeten, zes voeten en agt duimen in het midden ter dikde plaats , en zes voe-

ten voor de agterpooten, voor den balzak en op de heupen gemeeten
j

het laaglte

van den buik is een voet en agt duimen boven den grond ; de rug is in de lengte

ingeboogen , en de diepfle plaats is twee duimen van de regte lyn, v/elke van de

Ichoft tot het kruis loopen zoude ; de Homp van den Haart is drie voeten en vyf

duimen lang, en heeft agt duimen en een half in zyn omtrek by zyn begin.

De lengte van den arm is een voet en drie duimen en een half van den elleboog-

tot de knie, en hy heeft een voet en vier duimen omtrek aan de diklfe plaats,

de omtrek van de knie is een voet en een duim; de pyp is zeven duimen lang, ent

heeft zeven duimen omtreks ter dunde plaats, die van den kogel is tien duimen

en een half; de koot is twee duimen lang, eu heeft negen duimou en een half om?

treks, die van de kroon is een voet ; daar is ook een voet hoogte van het onderde.

van den voet tot aan het onderdo der knie, de afdaiid van den elleboog tot de fchofc

iseenvoet, negen duimen en een half; en die van den elleboog tot het laagde van.

den voet, is twee voeten en vier duimen, de kolTein bcllaat de plaats tuifchen de

beide armen>

De dij is een- voet en vier duiinen en een half lang van dé knielchyf tot aan de-

wade, en heeft twee voeten en vier duimen omtreks by den buik gemeeten; de

breedte der dij, van voren naar agteren by de wade gemeeten, is een half voet, en.

de omtrek een en een lialf voet; de pyp heeft een voet en twee duimen lengte van

de wade tot aan den kogel , en zeven duimen en een half omtrek aan de dunde,

plaats ; de afmeetingen van den kogel , van de pyp, en van al het overige der agcer-

poojien zyn byna als in de voorpooten.

De fpoorgezwellen. zyn byna anderhalfduim lang, de hoef is zeven duimen van:

de punt tot de hiel; de twee hoeven fiamen zyn vyf duimen breed van de eene

tot de andere zyde, maar daan een duim van elkander; zyn vier en een halfduim

hoog van voren ; de omtrek der twee hoeven faamengenonaen is dezelfde als die

der kroon: de dier heeft geene fpreekende wezenstrekken; ziet men hem van vo-

ren, zo toont hy een groot en hol voorhoofd, en een breeden dikken muil, da
oo'^en zyn gedekt door groote uitpuilingen;dit dier heeft geen ee len vtden trek in

het”aangezigt; dus ziet men daar geene geïlcpenheid van indinkt, men ziet niet

dan eenen byna onregelmaatigeil klomp , die niets dan domheid aanduidt: de oo-

ien doen den kop van den dier nog zwaarder gelyken door hunne laage plaatfing

en horizomaale ligging, maar het voorhoofd wordt verhoogd door twee hoor-

nen, welker krommingen regclmiarig zyn; yder hoorn uit het hoofd komende ,,

drekt zig ter zyden uit, kromt naar boven en naar binnen en verlengt zig eindelyk

npg naar boveu en een w.enignaar agteren aap het uiterde, dat iu een punt uitloopt
j.,;

)
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cfe tuflchenwyclte tuffchen de hoornen is evenredig aan de breedte van het voor*

hoofd, en fchoon zy in evenredigheid van het hoofd kort ichynen, fchyneo zy zo

veel tevafter en Heviger; het eind van den mini is ook wat verlecvendigd door da

trekken der neusgaten en van den mond : wanneer man het hoofd van ter zydan ziet

,

is het zo lomp niet als van voren; deoogen, die groot en duidelyk zyn , ver-

deren her midden en doen die groote ruimte tuffclien de hoornen en tien muil ten

grooten deele verminderen; maar wanneer de oogen leevcndig worden, en voor-

al wanneer het hoofd beweegt, dan fchynen alle de trekken zig onderling te nade-

ren, door beweegingen, die de onbezieldlle dcelen van het aangezigt niet dm in

verkorting vertoonen , dus volgen in den Hier de tekens van woede op die wia

domheid; maar welke houding hyook aanneeme, is de gedaante altoos grot co

lomia : befchouw het dier in den Haat van ruil
,
dan Icüynt het overlaaJen door

den^srooten omtrek van het voorde gedeelte van zyn lighaam, hy horde het

hoofd naar beneeden, de hals is dik zodat men ter naauwernood de fchouderen

kan onderkennen; de koffem hangt tor aan de knien, gelykeeii boejen neder, en

Int alleenlyk het onderH gedeelte der voorpooten duidelyk zigtbaar; dezefcliynen

overlaaden door het gewigt dat zy draagen; het agterile gedeelte van Met lighaam,

fchoon minder zwaar dan het voorHe, is daarom niet te fraaijeu; de heupen zyn te

plat te breed ,
en eindigen van alle kanten door te groote intHeekzden, zodat

’er ffeene rondheid aan het kruis is; eu wanneer het dier miar wat mager is, fchy-

nen de beenderen door bet vel heen te zullen fleekcii, en gaat het voort, fchynt

het een wandelend geraamte.
_ « «

Een Hier ondertulfchen, gelyk die, welke in (_Pl. XIV) afgebecU is, moet

voor een fchoon dier doorgaan; het is alleen door vergelyking met andere dieren

,

en miflehien met ons eigen lighaam , dat wy ’er gebreken in vinden , nn.ir die ge-

waande gebreken verdvvynen voor het oog van een Natuurbefchoiiwer: hy verge-

Ivkt het grove lighaam van een Hier met dat van eenen olyphaiit, of rhinoceros,

die de Natuur aan onze lugtflreek geweigerd heeft: in deze groote leeven.hge

klompen verwondert hy zig over de almagt van den Schepper, die hen doet b>

wee^en, en dezelve van binnen belchouvvendc ,
erkent hy de opperftc Wyshnd,

die zo verfchillcnde werktuigen in verfchilleiide fborten van dieren heeft weeteii te

vormen: wy zullen een fchoon voorbeeld van deze verfcheidenheid zien , in de

belchryvin^ der innerlykc deelen van den os, wiens werktuigen eet vcrtecring der

Ipyzen zeer veel verfchilien vaii die, welke dezelfde Werking doen in het pa^irJ ui

den ezel, die reeds befclireeven zyn.
, , , , ,• j

Deos.dieterbefchryvingderinnerlyke dcelen van hef lighaam, belulven die der

voortteeling, gediend heeft , was zes voeten en negen duimm lang, gemeeten in

eene reo-te Fyn van de punt van den muil , tot aan het begin van den H lart ; de lengm

van h'^tlioofd, van het uiterHe der lippen tot agter de hoornen, was een voet en

zeven 'duimen, en de omtrek, onder de oogen en voor de hoornen gemeeten , drie

voeten en twee duimen ; de hals was anderhalf voet van het fchoudecblad tot aan

de ooren; de hoogte van dezen os, was drie voeten tien dui iien van den grond

tot aan de fchoft, en drievoeten elf duimen van hst onderH van den voet tot

boven de heupen; het lighaam hadt vyf voeten en twee duimen omtreks agter de

voorpooten zeven voeten op het midden van het lighaam ter dikHe pla.itlè, en

-es voeten en een duim voor de dije en heup-beenderen ;
hy was omu'ent zes hon-“

‘ Gg,3,



S33 de natuurlyke historie.
derd ponden zwaar, volgens de gilling van den flagter: Bv de ooenin? van den nn
de,buik zag «n da, he, „etvlil zi/o« alle dl ingeindeSIte tof

»

verfcliilt zeer veel van het paard en van den ezel in die deelen welte

zyn VT in den ffier; dezelve

en zo veel mojrelvl/'^’
hunne aanhangzelen ontbloot,

fcheiden
«itgefpreid te zyn, zonder dezelve van elkander te

aan de hovenz^^

f

wdkedenoLX„,(^ai„dig?:i^l’gl^^
grasmaagot de dubbele genoemd

j de tweede (C) heet het net^de rnStf deS
13 maar eene verlenging van de eerfte, en ligt aan derzelver regter voorde z^de®
de derde (B) is wel onderfcheiden van de twee eerften en heeft maar door eenenaauwe opemiig gcmeenlchap met dezelve; deze derde maag wordt de boeken-pens genoemd, en is grooter dan de muts en kleiner dan de vierde maag C£)Imn welke men den naatn van lebbe geeft.

^ ^ ^ ’

De pens befloeg het grootfie gedeelte van den onderbuik, vooral aan de linker-zyde ; de muts lag tuflchen de pens en het zenuwagtig middelpunt van het S-
‘^'^'^^^hecvoorfle deel van de pens, gedeeltelyk onder heïvCr-üe deel der boekenpens

, welke aan de regterzyde der pens agter de lever lao- ^e-deeltelyk op de regterzyde van de muts, en gedeeltelyk op het voorde deel fezlebbe; deze lag aan de regterzyde, en ftrekte zig met Lar voS deel naïvoren onder de boekenpens uit.
vuunte oeei naar

De twaalfvingerige darm drekte zig naar agteren nittotinderegterbuikzvde denugteredarm en de omgevvonden darm maakten hunne kronkeliLn aie/e^^de regterzyde der pens onder den bimdendarm
, die dwars liep vfn de^S^^ter naarde inkerzydc in de Itreekcn van de buikzyden en deneigenlyk gezegdefonder-

» en maakte verfcLidli, bynae™^
de, luonkehngcn, die in malkander geward waren, en na eenige vry lansre oierenof omwentelingen gemaakt re hebben, liep hy in den regten darm uit

^

ne vertoonde ee-ne zeer onrej,clniaange gedaante, zy was van boven plat en van onder in haren om-

Tf ’
?hvaar twee ronde verhevenheden waJLXena(T,PLXF fig i) ter regterzyde, cn de andere (C), ter linkerzyde

; zy warendoor eene inlnyding van elkander gefcheiden, die zes duimen diep was entenSta-en linkerzyde uitliep op de bahs van yder bolronde verhevenheid; dirvln derk.gierzyk.e vvas de grootftc, en hadr drie voeten en negen duimen omtreks aande grond,yp, cn de andere llegts twee voeten en elf duiincii
; de omtrek ?anhetï”haam der pens was zes voeten en tien duimen: zy was twee voeien cn een half-

t^rk ïuts' vIn vo"rt5r toornt\an i.e n.ufs (Cj, tota^n de ronde verhevenheid CG) van de linkerzvdc' de in
ac lengte genieeien omtrek, die van voren by do inplanting van den flokdarm (B\

verhevenheid (F) heen gong, was van zeven

men n iv' ï
eene andere oratrek even vvydig aan deze,'' die op negen dui-

, „po-
‘

"

hnkeijydc genomen was, en dus naar voren op negen duimen
, .... ..^.t-ren op net midden oer verhevenheid (G) van de linkerzyde, was van
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zes voeten en eenen duim : men onderfcheidde in dé péns een foort van hals (Ji)

,

wdke gemaakt was uit het voorde deel der regterzyde, en van hec overige dcc

pens gèlcheiüen, door een fcneur welker zyden aan elkander gebragten te-

gen elkander geiiouden wierden door een celagtig weefzel j dit weel'zél gelcheurd

zynde zag men dat de fcheiding, tien duimen diep was, en dat zy Icliuinlcii, van

de regter na de linkerzyde, en van voren naar ageer liep; de onicrek van den hals

der pens was van drie voeten, en agt duimen; de mats (C) was een voeten een

halflang in eene regte lyn, en hadt twee voeten en zeven duimen omtreksaan de

dikfte plaats; de grootlle omtrek van deboekenpens (Z)>was drie voeten en vyf

duimen, en de Weinlte twee voeten en elf duimen; de lebbe (£) was van

gedaante als een peer, de omtrek iu de lengte van het llghaara der peer was van

drie voeten en negen duimen, en de dwarfle omtrek twee voeten en een half aan

de dikfte plaats; de hals was tien duimen lang, de onttrek by het lighaam der

lebbe was negen duimen en een half ; verder op verbreedde zig de Iials en

maakte eenen zak (A") welke een voet en twee duimen omtreks haJr, eindelyk

die"van den portier (Z.) was maar van vyf duimen, en die van den flokdarm (ZJ)

was van vier duimen en een half by de pens.

De pens van buiten over haaren omtrek geopend zynde, heeft men dezelve in

twee helften gefcheiden, waarvan de eene (P/. i) de onderlte wan-

den der pens van binnen gezien vertoont,, en da andere {jig. z) de bovenfte Wan-

den insgclyks van binneu gezien ; men. ziet in die beide_ figuuren den Hokdarm

fis-
groote verhevenheid (B), en de kleine (C), men kan ook

gemakkeiyk de randen (Z), E, F) onderkennen, die dik zyn en van een weinig

vafter lamenftd, dan het overige der pens, zy zyn met een bloot vlies bekleed,

en van eene vuil witte en geelagnge kleur, gelykook de plaatlèn (G, ZZ, fig, q)

der boveuftc wanden van de pens, terwyl de andere plaadèn (PA XFF fig-, i, 2)

en het deel A van de PI. XATII, fig- 2, en vooral op de bovenfte wanden ,,

voorzien zyn met een groot getal tepeltjes, die langwerpig en zeer dun zyn, en

waar van de langfte vyf duimen ling en omtrent eene lyn breed zyn;. deze tepel-

tjes ftaan zeer digt by elkander, zodat zy het vlies, aan hetwelk zy vaft zyn,.

geheel bedekken; zy zyn, even als dat vlies, door eene foort vantedereu dunnen

wolhgen rok bekleed ,
welke ’er om heen ligt, en huntotfehoede verürekt; deze

wollige rok is bruin, en gaat ’er ligtelyk van af, en wanneer men den zeiven van

het vlies fcheidt, dat 'er onder ligt, ziet men de tepeltjes, die aan dit tweede vlies

vaft zyn ,
uit den woliigcn rok te voorichyn komen , als uit zo veele fcheedeii

;

deze tepeltjes zyn zeer Imai, eu zeer buigzaam, daar zy uit hunne fdieeden

iconicn*

De inuts (PL XX en XFH^fig. i) is alleen van de pens <(A) onderfcheiden

,

gelyk wy reeds’ gezegd hebben,‘door eene vernaauwing, die een voet en agt

duimen omtreks hadt,‘ en zo weinig onderfcheiden was, dat men nooit zoude ge-

dagt hebben, om de muts en de pens te onderfcheiden , om ’er eene byzondere

maacr van te rnaaken , en dar men dezelve in her tegendeel voor eene verlenging

der pens aangezien zoude hebben, indien de binnenzyden (/, PI- fig, 1, 2

en H PI. XFlI.,fig.. 2) niet zeer byzonderlyk van de pens verfthilden; in

plaats van tepeltjes ziet men op de binnenzyde der muts eene foort van net, door

duiine niidddiyiotjes gemaakt, welke tot vier lynen hoog zyn (fig. 3) alwaar
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men een gedeelte van de binncnzyde der muts afgebeeld heeft, meer vergroot dan

in fig- 2 , deze iniddeHchotjeskmiflen zig, zodat zy verfcheiden gedaantcns maa-

ken, die vier, vyf, of zes vlaktens verwonen; daar is in de grootile dezer vak-

ken tot een duim afitand tuflchen de twee tegenoverllaande zyden , de raeefte zyn
door nog minder hooge middelfchotjes op verfcheiden wyzen gefcheiden.

De inlioiid van deze figuuren is met kleine tepeltjes doorzaaid, de middellchotjes

zyn gegroefd van boven naar onder en door tepeltjes bedekt, de bovenrand der

middellchotjes is gekarteld; deinhoudvan alle deze zo tepeltjes ais middelfehot-

jes en kartelmgen is, gelyk de tepeltjes der pens, door een bruin vlies bekleed,

dat zeer dun is, en ’er ligt van af gaat: hoe vreemd dit inwendig lamenllel der

muts ook Ichynen moge, is het egter het gewigtigfte’ niet in deze maag, de goot

(C,D, PI. Xy[!,fig. 2) welke men aan het bovendeel vindt, en die van den

llokdarm(6') tot;ian deopening(D) der derde maag, loopt, vereifcht veel meer

aandiigt; deze goot is agt duimen lang; haare zydelyke randen zyn gemattkt

door èene Iburt van boordzel met tepeltjes bekleed ; de helft der goot is drie dui-

men bretd, wanneer zy in de dwarsde uitgerekt is, zodat zy geen holligheden

meer heeft; daar zyn eenige kleine flreepen, die op de binnenlle wanden in de lengte

loopen , die met tepeltjes omzet zyn ; men ziet ’er groote aan de zyde der boe-

kenpens, die zyn wit, kegelagtig, en puntig, en zy hebben twee lynen en eene

lyn middellyns aan haare grondvlakte: men houdt deze halve goot voor eene ver-

lenging van den flokdarm, en men meent, dat hy zig door famentrekking kan

lluiten , en dat dan de randen in hunne geheele lengte by elkander komende, zy
eene geheele buis maaken van den llokdarm tor aan de derde maag; de opening

van de tweede na de derde maag gaande, en die de halve buis eindigt, heeft om-
trent twee duimen middellyns.

Het famcnllel van de derde maag Ichynt nog zonderlinger dan dat van de

tweede; het deel dat zig in eeneregtelyn uitUrcktvan de opening Pl.Xyill'^

in welke men de boekenpens en lebbe geopend en van binnen afgebeeld heeft,

die met de muts gemeenlchap heeft, tot aan de plaats der vernaaiiwing ( 2 A’ J, wel-

ke tulTchen dc boekenpens en lebbe is, heeft niet meer dan vyf duimen lengte.

Men ziet ’er van binnen twee plooijcn (C) als flreepen, die van den eenen na

den anderen kant loopen, en op welke ’er kegelagtige en puntige tepeltjes flaan,

gelyk aan die, van welke wy reeds gefprooken hebben; deze plooijen (laan een

duim van elkander af, aan wederzyden van elk ziet men aan yder zvde het be-

gin van andere plooijcn ,
welke ook mer piinrige tepeltjes bezet zyn ( zy verhef-

fen zig cn worden breeder, naarmaaten zy zig diep op den wand der derde maag
uitftrekken; hunne grootHe bteedte is op het midden dezer maag, en vermiuderc

allen,gskens, naannaate zy nader aan de vitrda komen; met reden heeft men
deze plooijen met de bladeren van een boek vergeleeken , want liet zyn zo veele

plaatjes op eenigen aflhind van elkander geplaatll : zy zyn als halve maantjes ge-

maakt, van welke het verliceven deel aan de wanden van de maag vall is; deze

]
laatjes zyn \'an verfchillende breedte, en daar zyn ’er breede, middelraaatige, cn

kleine; de brecdlle(Z)) zyn negen of tien duimen breed; de middelde (£) zyn
maar vier of vyf duimen, en de klcinfte {F") zyn maar eenen duim breed; zodat

in dien men onderllelt, dat de tweededen (<^ H) van de derde maag tegen el-

kander gevoegd waren
,
gelyk in den natmulykcn Haat, het kleine blad (A') tus-

fchen

\
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fchen de twee middelfte (£ E) zoude liggen, en deze drie bladen, dat is te zeg-

gen het kleine (-F), en de twee middelfte (££), zouden tuflchen de twee groo-

K rZ)Z)) liggen, en dus, zouden de andere naar vervolg gefchikt zyn: men kan

van het ove&e der afbeelding niet zien, dan het binnenfte der groote bladen

(III l) de andere worden onderfteld van onderen teliggen : wy hebben ’er vier-

en-twinti’f^ <^rootc geteld, en tuflchen twee groote is ’er een van het middclfoort en

twee kleine"’ een aan yder zyde van het middelfte, het geen in alles vier-en-

twintig middelmaatige en agt-en-veertig kleine maakt, zodat het geheele getal van

zes-en-negcntig is: dit getal van bladen is in twee individus, waarin ik dezelve

geteld heb, hetzelfde gevonden ; hunne geheele oppervlakte is met kegelagtige en

'puntige lepeltjes van verfcheiden grootte bezet, cu niet een wolligen rok, die

zeer dun en weinig aaneenhangende is , bekleed. rv fr

Men ziet ook in het binnenfte van het lighaam der lebbe plooijcn (AA a; van

verfchillende grootte ,
die in de lengte loopen , en holtens maaken ; de grootfte dezer

plooiien zvn drie duimen breed , zy zyn van eene zeer zagte ftoffe ,
en veel verder

van elkander geplaatft dan de bladen der derde maag; m den zak (A) welke den

hals der lebbe uitmaakt, zyn de rimpels op verfcheiden wyzengerigt ; deze maag

is ffeheel bekleed met een zagt en wollig vlies, waar uit een dik vogt vloeit.

Ik heb in de maand april in de pens en in de muts van alle oflen, weUcer

maa^n ik heb doen openen , wormen gevonden (PI. XFIJg. 3), welker gedaan-

te weinig verfchilde v£ui de kegelagtige wormen ,
die in de maagen van het paard

en van den ezel zyn; die, welke ik in de pens van den os zag, hadden het eene

uiterfte van het lighaam zeer klein, in vergelyking van het ander; zy waren krom

en roodamig; de grootfte hadden vier of vyf lynen lengte, twee lynen middel-

Jvns aan het groot einde, en eene lyn aan het kleine; aan yder einde dezer wor-

men zag men eene opening, die van het grootfte einde was het breedfte en liep uit

in eene holligheid, in welke men eenige werktuigen onderfcheidde ,
welke hier met

moeten befchreeven worden, het is genoeg te zeggen dat deze vvormen glad en

effen waren ; zy hielden zig tuflchen de tepelen van de pens en de celletjes van

de muts opgeflooten, ik heb ’et tot byna honderd toe iii eenen os geteld, do

nieefte waren in het gedeelte der pens, dat naaft by d- mu.s lag.
^

De dunne darmen'waren honderd en veertien voeten lang, van den portier tot

aan den blindendarm; de oratrekvan den twaalfvingerigen darm aan de zyde van

den portier was van zeven duimen ,
die van den nugteren darm van omtrent vier

duimen en een half, gelyk ook die van den omgewonden darm, die egcerop zom-

mige plaatfen tot vyf duimen bedroeg.

De blinde darm was twee voeten en een halflang, enhadt cen voet en twee of

drie duimen omtreks, deszelfs einde was rond ; de kronkeldarm was zo di.c als de

blinde d irm, ter plaatfe alwaar zy elkander raaken, maar deszelfs dikte vermin-

derd- a’leno-skens tot op den afftand van vier voeten ,
alwaar by maar vier duimen

omtreks hadt: twee voeten verder werdt hy dikker, en de oratrek was yan zes

d imen de geheele lengte door veranderde de dikte en jiep tot zeven duimen en

cen half aan de zyde van den regten darm; dit laatfte ingewand hadt totzeftien

duimen omtreks, tvanneer het wel opgeblaazen was; de lengte van den kronkel-

darm en die van den regten dann waren zamen vier-en -dertig voeten, by welke

men die van de dunne ingewanden voegen moet, die honderd en veertien voeten

ly. Deel.
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was, om de' lengte van degeheele buis der ingewanden te hebben, welke hoiw

derden agten veertig voeten was, zonder den blindendarm.

De lever ligt aan de regter zyde, en is in drie kwabben verdeeld, twee groote

en eene kleine; de twee groote liggen naaft elkander, de kleine ligt onder het ag*

terfte gedeelte van de groote regter kwab , raakt aan den voordien rand van de nier

,

en krygt een indruk van dezelve, zo wel als de groote regter kwab: tiiflTchen de

twee groote kwabben onder de agterde zyde van de lever, is eene verheven-

heid, welke men voor eene vierde kwab zoude konnen houden: de lever was een

en een half voet breed van de regter naar de linker zyde, tien duimen hoog, de

grootlle dikte was van twee duimen en een half, en het gewigt van agt ponden;

dé kleur van dit ingewand is zwartagtig; de galblaas ftrekte zig vyf duimen uit

buiten de randen van de lever, en rakkte eenen zak, die byna zeven duimen lang

was, vier duimen breed, en ccn duim en negen lynen dik: het vogt der galblaas

was helder en zeer donker oranje, deszelfs hoeveelheid was byna een.pond en drie

oneen zwaar.

Tk heb in de lever van den os wormen gezien , volmaakt golyk aan die, wel-

ke ik in de lever van den ezel gezien heb, en waarvan ik melding gemaakt heb in

de befchryving van dat dier; maar de levers der oflen waren zo gezond niet als

die der ezelinne, in welke wormen waren, zy bevatteden beenagtige lIofFen, enz.

'De milt ligt 'aan de linker zyde der pens en' loopt fchuinfch van agter naar voren

en van boven naar onderen; zy was een voet en agt duimen lang, vyf duimen

breed, en een duim dik in het midden; de twee uiterften waren rond en byna ge-

lyk ;
zy woog twee pondon en een once , de kleur -was grys van buiten en zwart*

agtig rood van binnen.

Het alvleefch hadt de gedaante van eene ruit, welker zylingfche hoeken zig

verlengden, en aan wedcrzyden eenen vry langen tak maakten, de regter tak

eindigde aan den twaalfvingcrigcn darm ; bet alvleefch hadt maar negen lynen in

zyne grootlle dikte.

De nieren beflondenuit vcvicheidenknobbeltjes,en fcheenen in verfchelden dee-

len verdeeld ; de regter nier lag meer naar voren dan de linker ; en was byna zes

duimen lang, drie duimen breed, en twee duimen en agt lynen dik aan de agterzy-

de; de Knker nier was van voren zo breed niet, maar geleek voorts naar de reg-

ter: zie de kalfsnieren IH, XKII, fig. i, 2.

Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was een voet en zeven duimen

breed, op het midden, vyf duimen van de holle ader tot aan den rand vlak

over het borftbeen ,
en de grootfte lengte van boven naar beneden ,

en van voren

naar agter, was anderhalf voet
;

het vleelchig deel was vyf duimen breed aan de

linkcrzyde, zeven duimen aan de regterzyde, en vyf duimen tuflehen de punt

van het zenuwagtig middelpunt en het borftbeen.

De regter long was in vier kwabben verdeeld, waar van ’er drie op eene rei .

Honden; de raiddelftc was de kleinfte, en dc voorfte was diep iugefneden ,
en

byna in twee deelen verdeeld; de vierde kwab was de kleinfte van allen, en

aan dc agterfte kwab vailgegrocid ; de linker long hadt maar twee kwabben, waar

van de voorfte byna in twee deelen gedeeld was, gelyk de voorfte van de regter

zyde.

Het hart lag in het midden derborft, byna geiyk dat van het paard, de grond- -s

I
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lyn naar boven, en de punt naar beneden, en een weinig naar agter; de grond-

lyn hadt een voet en zeven duimen omtreks, de hoogte was.zeven duimen
,
gemee*

ten van de punt tot aan het begin van de longenflagader, en vyf duimen en een

half van de punt tot aan den longenzalt ; de groote llagader hadt anderhalfduim mid-
dellyns, aan de buiten zyden by het uitkoraen uit het hart gemeeten, en dezelve

verdeelde zig in twee takken. Van het been in het hart van den os zal by het

geraamte van den ftier gelproken worden.

De tong was omtrent een voet en drie duimen lang, en vyf duimen Van het

toompje tot aan het einde, dat rond was, vry dik, en byna twee duimen breed,

op eenigen afftand van het einde; de breedte was twee duimen en een half tus-

fchen de eerfle kiezen ; op de bovenfte oppervlakte van het voorfte deel der tong

waren zeer harde, puntige, vezeltjes, die ichuinfl-h naar agter ilondeii^ deze

vezeltjes waren als eene ralp ,
wanneer men ’er de hand over Itreek ; het middel-

fte gedeelte was met vezeltjes bezet, die meer agter over lagen, en zo hard niet

waren; men zag op de voorfte en middelfte deelen eenige kleine ronde knobbel-

tjes ,
welke op eenigen afftand van elkander ftondeu ; op het agterfte deel, waren

kegelagtige tepeltjes diej van onder meer of min breed waren, en meer of min

puntig aan hunnen top; op de zyden en randen, een weinig van het agterfte einde

af, waren verfcheiden klieren, die breed en plat waren, en in een kelk gevat.'

Het ftrotklapje eindigt niet in een punt, gelyk in het paard, maar het was naar

agter omgebogen en omgekruld ; de randen van den ingang van het ftrotteuhoofd

,

gemaakt door de trcgterwyze kraakbeenderen, waren yder dertien lynen lang, en

vierlynen breed, hunne onderfte einden ftonden byna zeven lynen van elkander.

De herflenen waren vier duimen en een half lang, vier duimen breed, en eenen

duim en negen lynen dik; de lengte der kleine herilênen was van twee duimen en

twee lynen, de grootfte breedte van twee duimen en vierlynen, en de grootfte

dikte veertien lynen : de herflenen woogen dertien oneen en zes grolTcn, en de klei-

ne herffenen een once vier groflen en een half.

In den leevenden ftier, welken wy befchreven hebben, was een afftand van

omtrent twee voeten tuflehen den aars en den balzak ( i, P/. XIF)^ welke on-

der den buik liep ter lengte van een half voet; de ruimte tuflehen den balzak en

de opening der voorhuid (Ji) was een voet en twee duimen.

Dit dier hadt vier tepels, die zeer zigtbaar waren en voor den halzak geplaatft, •

twee (JS) aan yder zyde der roede, op eenen duim afftands van elkander: deze

piaatfiiig der repelen van den ftier komt overeen met die der uijers van de koe,

en is byna dezelfde als die van de tepels van den ezel; want indien de voorhuid

niet verder van den balzak af was in den ftier, dan in den ezel, zouden de te-

pels v.an den ftier op de voorhuid liaan, gelyk die van den ezel ; of indien de roe-

de van den ezel niet dikker was dan die van den ftier, zouden de tepels van den

ezel, gelyk in den ftier, aan wederzyden der roede ftaan; het bevvys hiervan is

dixidelyk in de ezelveulens, die de roede zo dik niet hebbende, als die in het ver-

volff wordt, de tepels naad de roede, en niet op de voorhuid gelyk de ezels ge.

plaatft hebben ; de voorhuid der paarden ruimer, en, naar evenredigheid, kor-

ter zynde dan die der ezels, ftaan de tepels, wanneer zy zigtbaar zyn, meer naar

onder en digter aan den rand van de voorhuid
,
dan in de ezels.

De^ ftier, die ren onderwerpe voor de inwendige deelen van de voorttceling ge-

Hh 2



2^4 DE NATUU'RLYKE HISTORIE,
diend heeft , was vier voeten en twee duimen hoog van den grond tot de fchoft

’

de omtrek van het lighaam, agter de voorfte pooten geraeeten, was vyf voeten en
zes duimen; hy woog omtrent vyfhonderd ponden, was vyf en een half jaaren
oud, de deelen der voortteeling in hun geheel weggenomen zynde, konde men
de. voorhuid over de roede ftroopen ter lengte van negen duimen, zodat dus het
einde van de voorhuid, een voet van het einde van het hoofd der roede afwas, als
zynde dezelve drie duimen en drie lynen lang; de voorhuid ( /f, PI. XIX en XX,

voren gehaald zynde, ftrekte zig tien of elf duimen verder dan het
Iioofd der roede uit; het einde (5) van het hoofd der roede hadt maar vier ly-
nen raiddellyns, was naar onderen gebogen, en eindigde aan de opening van den
pisweg, wiens middellyn, van buiten naar binnen gemeeten, flegts wemjg meer
dan eene lyn lang was; het hoofd der roede hadt eene kegelagtige gedaante en
was wat plat in de lengte van boven en van onder; deszelfs bafis {C, PI ^XX
fig. i'), dat is te zeggen, het deel, dat aan het lighaam der roede vaft was’, hadt
veertien lynen in de groote middellyn en een duim in de kleine.
De roede (D)was twee voeten en vier duimen lang, van de Iplyting der fpons.

agtige lighaamen, tot aan de inplanting van de voorhuid; dezelve was plat m de
lengte, gelyk het hoofd der roede, en hadt dezelfde breedte en dikte als het ffmnd-
fluk (C) van het hoofdje,

^

De ballen waren eytond, vier duimen en een halflang, twee duimen vier Iv-
nen breed, en een duim en tien lynen dik; de binnenfie zelfflandigheid was
geelagtig van kleur, en hadt van binnen eene foortvan langwerpige kern, wit van
kleur, die omtrent tvvee lynen breed was, en drie duimen Jang, zo veel men daar-
van heeft kunnen ootdeelen, na het openen van den bal, gelyk inenCW XX /fc' 2 I
zien kan; alwaar de regterbal verbeeld is in het midden van de lengte opengelhe-
den te zyn ;

en {PI. XkU, fig. 3), alwaar men een bal van eenen ftier ia den zelf-
den (laat en grooter ziet; in de. eene en andere afbeelding is de in de lengte loo-
pende kern van den bal, door de letter afgebeeld;de bovenbal (PI XX fis r)
zakt twee duimen op den onderllcn rand van den bal,, en klimt naar het voorde
einde, van waar hy gekomen is

; yder gedeelte van den opperbal, dat deze nlooi
maakt, is zeven lynen breed, en drie lynen dik; het gedeelte, dat zig op den
bovenden rand van den bal verlengt

, is maar twee of drie lynen breed ; het ae-
tsrfte einde van den opperbal deekt negen lynen boven den rand van den bal uif
en maakt een knobbeltje (G) van omtrent negen lynen middellyns.

’

De afleidende vaatea (////) hadden omtrent twee 'lynen middellyns behalven
op de lengte van vier en een half duimen by de zaadblaasjes

, hunne middellyn aldaar
was van omtrent vyf lynen (//); egter hadt de binnende holligheid

, gelyk inliet
paard, byna dezelfde nuddellyn in hunne geheele uitgedrektheid, welke van twee
voeten en vier of vyf duimen was.

Daar zyn twee koorden {L M, PL XIX en PI. XX, fig, i ) die met hun ee- .

ne einde aan de eerde wervelbeenderen van den daart vadgehegt zyn en zio- on-
der den aars {N) vereenigen, nadat zydenzelven omvat hebben ; zy waren^lat,
en vier lynen breed, en twee lynen dik, zy liepen langs de roede, tot aan de
p.-aats (O) hunner vadhegting, alwaar de roede eene dubbele bogt maakte, (O P) ,

op de wyze van eene kapitaale S;, het gedeelte der roede tudclien de twee bogten
vaa-u tot i» was,drie duimen lang: de .lengte der banden twee voeten van. dqn dagjs

'
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BESCHRYVING VAN DEN STIER. 2^S

af, tot aan de plaats alwaar zy zig aan de roede voegen , op een voet afiknds
van het hoofd der roeden zy liepen onder dit gedeelte van de roede en fpreidden
zig terzyden uit, tot op de voorhuid, welke ook twee Q^ieren hadt (R S, PI
XX, fig, i) die zig onder den onderbuik uitftrekten

, en met peesagtige deelen

tot aan den omtrek van den aars liepen ; en deze Ipieren fcheenen te dienen om de
voorhuid naar agter te trekken.

De blaas (T) was eyrond, zy hadt een voet en agt duimen omtreks op de klei-

ne middellyn en twee voeten en eenen duim op de groote; de pisweg hadt
negen lynen middellyns, van binnen gemeetcn

, by den uitgang uit de blaas j van
buiten was hy met eene fterke dikke fpier gedekt, v/elke eene rolronde buis van
zellien lynen middellyns maakte, aan de buitenzyde gemceten; de lengte van
den piswegwas van zes duimen, van de blaas af, tot aan de fcheiding. der Ipons-

agtige lighaamen.

De zaadblaasjes beflaan uit verlcheiden celletjes
,
gelyk in den menfch

;

yder dezer blaasjes was vier duimen lang, en byna agt lynen dik
,
en veertien ly-

nch breed; ter plaatfe (X), planten zy zig in den pisweg; men ziet het binnen-

fte van deze buis geopend , en men heeft ftiletten verbeeld, welke uit de openiu*
gen der afvoerende vaaten komen.

De voorftanders waren van de eene tot de andere zyde vyfcieri lynen
lang, en zes lynen breed, en by de verlhellende fpieren lagen twee klieren (Z),
die anderhalf duim lang en zeven lynen breed waren ; deze' klieren openen zig in

den pisweg, en bevatten, even gelyk de voorllandcrs, een geelagtig vogt.
De teeldeelen van den Hier dus afgehandeld hebbende, ga ik over tot die van

de koe; die, welke ten onderwerp diende, was omtrent zes jaaren oud; men dood-
de dezelve in het eind van may; haare lengte in eene regte lyn gemceten van
deivmuil tot aan het begin van den Haart, was zes voeten negen duimen en een
half; het hoofd was anderlialf voet van het begin der lippen, tot agter de hoor-
nen; het hadt een voet vier duimen omtreks-, op de hoeken van den mondgeraee-
ten, en twee voeten agt duimen agter de oogen; de lengte van den hals was een
voet en zeven duimen, van het ïchouderblad tot aan 'de ooren, en de omtrek
drie voeten en vier lynen by het hoofd, en vier voet twee duimen eii eeu half by
de fchouders; het lighaam hadt vyf voet en een duim omtreks agter de voorpoo-
ten, vyf voet en agt duimen in het midden op de dikHe plaats, en vier voeten en
elf duimen voor.de agterHe pooten; de hoogm van den grond tor aan de Icliofi

•was van drie woeten negen duimen en een half, en drie voeten elf duimen van
den.<grond tot aan den rand van het heupbeen.

Daar was twee duimen afihnd tuflehen den aars en de klink , wier lengte flegt.s

van drie duimen was ; de vier fpeenen maakten doordnare plaatfiiig een vierkant,

de twee agterHe Honden van de klink ter wydte van een voet elf duimen , daar

was drie duimen afHands tulfchen de eene cn de andere van die fpeenen ; de twee
'voorHe Haan twee duimen van de agterHen, en vier cneen half duim van elicander;

zy hadden alle vier de hoogte van twee duimen , efi omtrent drie duimen omtreks
aan heure grondlyn , het uiterHe einde- was rond , en met een gaatje doorboord,
hetwelk het mondje is van eene buis, welker middellyn maar omtrent eene lyn is*

maar deze buis wordt wyder, uaarmaate zy nader aan don uijer komt, waar van.
het.onderfle deelhol is, en boven, ydere Qaeen eene holligheid maakt; deze.hollig-

Hha,
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heden waren maar omtrent een duim diep van het breedfle eind der fpeen , tot aan

de klieragtige flofife , welke op derzelver grond ligt, en waar op verfclieiden on-

gelykheden zyn : deze maakten een lighaam van tien duimen lang, byna agt dui-

inen breed, en twee duimen en een half dik; hetzelve was in twee gelyke deelen

gelcheiden, ter regter en ter linkerhand, deze waren vereenigd door een celagtig

weefzel ; ydcr dezer deelen derhalven , maakt een uijer, die twee holligheden

heeft, de eene naar voren, en de andere naar agter; ydcre holligheid heeft eenc

tepel, en dus yder uijer uvee tepels; maar yder fpeen heeft maar eene opening; in

dci merrie integendeel, die maar eene fpeen voor yder uijer heeft, is dezelve met
tw'ee gaatjes doorboord, welke yder naar eene holligheid loopen : in deze koe was

’er een vyfde ipeen op een duim afftands van dc agterüe fpeen , aan de regter

zyde naar agteren ,
en was byna zo groot , als de andere , maar daar was noch ope-

i’ing, noch buis, ook was ’er geene holligheid in de zelfflandighcid van het uijer

die op deze valfche tepel uitliep: ik, heb in ongebooren vaerskalven zes fpeenen ge-

zien , drie r.an yder zyde.

liet hoofdje van den kittelaar der koe, welke wy befchryven, ftak weinig uit,

het maakte eene verhevenheid van vyf of zes lynen lang, vier lynen breed, en

twee lynen hoog; de voorhuid was niet zeer zigtbaar, aan de onderfte zyde van

den kittelaar was eene kleine opening, welke in eene vry breede holligheid uit-

liep, en aan de andere zyde, was daar eene vry diepe holligheid.

Dc fcheede was een voet lang, en opgeblaazen zynde was de omtrelc van een

voet, in het gedeelte boven de opening van den pisweg; doch flegts agt duimen

aan het voorfte einde, dat het naauwde is, gelyk in de merrie; maar in de Ichee-

de der koe, waren verfclieiden plooijen die in de lengte liepen.

De blaas was byna ropd, en hadt een voet en vy"f duimen omtreks aan haare

grootfle middcllyn, en een voet en drie duimen op haare kleinfte; de omtrek van

den pisweg was vier duimen gelyk ook deszelfs lengte.

De opening der lyfmoeder was tufichen eene dubbele of drievoudige rang

van vry groore knobbeltjes , welke ’er van alle kanten om ftaan ; de opening is

rond, het lighaam der lyfmoeder was zeer klein, en hadt maar vier eu een halfdui-

men omtreks, en omtrent twee duimen lengte, van de opening tot aan de fchei-

ding der hoornen; de ingang of hals was zo naaiiw niet als in de merrie; de

hoornen waren een voet en agt duimen , van het lighaam der lyfmoeder tot aan

heur einde ; zy lagen tegen elkander cu waren ter lengte van negen duimen door

viiezen vereenigd
,

het overige was naar de zyden gekeerd, en het eind was om-

gckruld; yder hoorn h-adt llegts drie duimen omtreks, op het grootüe gedeelte

'der lengte, en aan hun einde llegts een half duim.

De bal lag anderhalfduim. v;in het eind des hoorns; de trompet liep langs ee-

no kromme l'yn, die vier duimen lang was, en maakte op deze lyn, kleine onef-

fenheden , cn eindigt eindelyk in een paviljoen ; dc bal v/as van eenc eyronde ge-

daante, de grootfle middellyn was van veertien lynen ,
en de kleine van agt ly-

nen ; op dezen bal w^aren kleine roode en blaauwe vlakjes , de eerde toonden de

oveibiyfzelen van vlcefchagtige knobbels, en de andere waren waterblaasjes.

Devrngtvan de koe was 'met een lams - en een adervlies omgeeven , en hadt

nok een pisvlies, maar was niet in hetzelve befloten gelyk het paard; dc blaasband

Ipruit uit-da: navel, ma de bloedvaaten, en vcrlengi zig in de navelftreng, tot

1
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verder dan daar het lamsvlies zig uitfpreidt, en naar alle kanten heen loopt, om
de vrugt te omvatten j terzelfder plaats maakt de verlenging van den blaasband het

pisvlies, hetwelk zig aan deze en gene zyde tuflchen het lams en adervlies intfprcidr

,

en om zo te fpreeken twee hoornen of verlengde zakken maakt, welker grond de

twee einden van her pisvlies bepaalt : deze zakken vercenigen zig by den Ijjaasband

en ontvangen het daar uitloopend vogt; wanneer de vnigc na by de geboorte is is

het pisvlies zeer tiitgeftrekt; dan kan men hetzelve naanwlyks zonder Icheuren oo-
blaazen, het geen ligtclyk gefchiedt in een min gevorderd onderwerp, en hierdoor
kan men de gefteldheid van dit vlies kennen ; het is zo doorfchyncad, datik’er
^or heen koude zien, en het bezinkzel dut het bevat, onderkennen.
Na dat ik in het vogc van het pisvlies van den ezel een bezinkzel gevonden

hadt, dat naar i^thippomanes geleelt, vermoedde ik dat dit bezinkzil ook plaatskon-

de hebben in het vogt van hot pisvlies der Irerkanwende dieren, en ik zogt het

derhalven in het gcootfire derzelven: ik deed eene koe dooden, welke byna ten

einde van haare dl agt was; ik deed de lyfnioeder eii het adervües openen; zo

dra men het pisvlies opblies, zag ik dat hetzelve van buiten eene holligheid maak-

te, als eenen tregter, en ’er door heen ziende, zag ik eene geelagtige doffe, (.f,

PI. XXI, fig. 2), die aan een deeUje (53 als vad gelymd was, gclyk ik in de
befchryving van den ezel getoond heb; het fcheen ray toe van deiizeffden aait

te zyu, als de bezinkzels van het vogt van het pisvlies van het paard en den ezel;

maar om geen twjdfel over te laaten, liet ik eene zekere hoeveelheid iiitdainpen
,

die ik uit het pisvlies genomen had, hier door kreeg ik een overfchot, gelylc aan

dat, het geen ik in het pisvlies gevonden hadt: ik zal op dit ftnk niet verder dil

ftaan, als hebbende hiervan in hetbreede verüag gedaan aan de Akademie der W'ee-

lenlchappen («); het adervlies en het lamsvlies maaken even als het pisvlies twee
verlengingen, die zig in de iioonien van de Lyfraoeder uiclli-ekkeii ; maar zyn ’er

niet aan vafl; gelyk in dc merrie door rimpels, maar iiitegendeel door kleine mou-
dexkoeken, die van elkander afgefcheiden zyn, en op verfcheiden afuanden ge-

plaatft, ik heb ’er byna honderd in eene vrugt geteld; men noemt dezelve caiyle-

dom, zy zyn plat en eyrond, cn worden gedceltelyk door de lyfmoedcr gemaakt,
engedeeltelyk door het adervlies; daarryzen uit de binnenzyden derlyfmoeder ey-

ronde knobbels overeenkomende met anderen van dezelfde gedaante ,Wel ke op de

biiitenzyde van het adervlies gevonden worden : deze knobbeltjes liggen om el-

kander, en het famenhel van cen knobbelcje van de lyfnioeder, omringd dooreen
knobbeltje van het adervlies, worde een cotyleJon genoemd; yder cotyhdon hegt

het adervlies aan de l>ffmofder, wanneer de vrugt tot eene zekere grootte geko-

men is; wanneer men dan het adervlies van de lyfnioeder affdieidc, verdeeleii

zigéücotykdons in twee deelen; op het oogenbiiicder fcheiding ziet men, dut

de knobbeltjes van het adervlies door kleine verlengingen 'ruw worden, en dat

deze verlengingen uit veticheiden holligheden voortkomen
, welke in de knobbels

van de lyfnioeder indringen ; deze knobbeltjes gaan natiiurlyker wyze los , wan-

neer de koe werpt, en die in de lytmoeder bl} ven grocijen allecgskens toe, en

verdwynen.

Om het binnpnfte van de lyfmoed’er van de koe te toonea en dc vliezen van het

(£) Mémires de l'-Zicaiémie ias Sdcaces

,
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kalf, in den ftaat waarin het zig bevindt, wanneer het tennaaftenby voldragen is,

zyn deze deden PI. XXIfig. i , afgebeeld ; de fcheede en lyfmoeder zyn geopend

,

men onderfdieidt dclchede (^), de lippen der klink (5 -ö), den kittelaar (C^,
de opening van. den pisweg (£>), de blaas (£), de opening van de lyfmoeder
(F'), de navelllreng

, het begin van de verdwyning van het pisvlies (//),
een gedeelte van het opgeblazen pisvlies (/), het bezinkzel (X) van het vogt
van het pisvlies, door hetzelve heen gezien , de twee hoornen (ilfM) van het pis-

vlies, die niet verder dan tot (NN) opgeblazen zyn, het lamsvlies (0000) het
netvlies (PP ƒ*) , de lyfmoeder, (^!^'0, de knobbeltjes van de lyfnioeder (R
ÜA), de knobbeltjes van het tidetvlies (S &S), de half gefcheiden cotyledons

(Tl)., een knobbeltje van de lyfmoeder voor een gedeelte gezien (F), een knob-
beltje van het adervlies voor een gedeelte gezien \x) , de cotyledons (TT) door

het lamsvlies gezien, den linker hoorn (Z) van de lyfmoeder, het paviljoen (d),

(Ie trompet (V) ,. den bal (c), en de zaadvaten (d).

Ik heb in de ongebooren kalveren gemerkt dat de plaats, daar de hoornen moe-
ten te voorfchyn komen , door een rtjod vlakte getekend is, en door een foort van
iiidrukzel op het vel; men ziet aan de onderzyde eenige draaden, welke nit het

beenvlies voortkomen, digt by den agterften rand van het voorhoofdsbeen; het

ingedrukte merk, dat de plaats der hoornen aanduldr, is meer naar voren, dan in

een volwa'lTen dier, met betrekking op deplaatfing der ooren: de blaas is rolrond,

gelyk in de ongeboren veulens van paarden en ezels; de vier maagen zyn zeer

\vyd naar evenredigheid van de grootte der vrugt; en de wydte der lebbe,
fcheen my zo groot niet, in yergelyking der pens, als in het kalf, dat ik ftraks

belchryven zal; de hoeven eindelyk waren wit, welgemaakt, en dwars rondom
tien voet geribd, en in het midden van de hoef aan de buitenzyde is daareene vry

diepe voor.

Een kalf van vyf weekcn , dat omtrent zeventig ponden zwaar was , was drie

voeten en drie duimen lang in eene regte lyn gemeeten van het uiterfte van den

muil tot aan het begin van den ftaart; de lengte van het hoofd, van het eind der

neusgaten tot agter de ooren , was van tien duimen
; de muil hadc agt duimen en

een half omtreks, agter de neusgaten gemeeten, het hoofd een voet zeven dui-

men cn een half, aan de dikfte plaats gemeeten
,
gaande over de bolronde kruin

agter de oogen; daar waren agt duimen en een half van de geleeding van den fchoii-

der, tot aan den hoek van het onderkaakbeen ; de omtrek van den hals was een

voet en drie duimen in het midden zyner lengte; het lighaani hadt twee voeten cn

vier duimen omtreks, agter de voorpooten gemeeten, twee voeten en zes dui-

men op het midden van het lighaam, en twee voeten en twee duimen voor de ag-

terpooten ; de laatde valfche ribben Honden maar vier duimen van de kam der

heupbeenderen ,
de Haart was van haar begin af een voet lang tot aan het uiterfle

van den Homp ; de hoogte van dit kalf was twee voeten en vier duimen van den

grond tot aan (^e Ichoft, de arm was agt duimen lang van den elleboog tot aan de

knie, de pyp zes duimen en een half, het overige van den voet vier duimen, de

lengte van de dij was tien duimen, van de knielchyf tot aan ds wade, de pyp was

negen duimen lang, en het overige van den agterpoot vier duimen.
De ligging en gedaante der ingewanden en maagen is byna dezelfde als in den

boven befcluecven os : het geen my het grootHe verlchil toefchcen , is dat de leb-

be
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be van dit kalf naar evenredigheid grooter was, dan die den os in vergely^^

kioff van de pens, gdyk men uit de volgende afineetingeu zien zal, het hghaara

nens (A A XK fig. 2) hadt twee voeten en vier duimen in haaren dwars-

faotS! en «tien dimen breed, zes duimen hoog, en tien durrnen bng

van vooren af tot agter aan de fainenvoegmg (5), der muts (C), niet de pens,

Saan het ag^^^^ de eerfte maag; dit eiude maakte twee verhevenheden,

de aan de regter zyde {E') , en de andere aan de hnkerzydem door eene

fcheufvan twee duimen en een half diepte ,
welke zig ter regter en hnkerzyde uit-

ftrekte rondom den grond der bolronde verhevenheden ; die aan de regter^de

was de grootfte, zy hadt veertien duimen omtreks aan tle

verhevenheid van de hnkerzyde was flegts agt duimen, deze was minder verheven

en klemer • de Icheur liep rondom het onderfte deel van deze verheyeiiheid , en

7 : f.n Hp 1iXr7i3e eene derde f//) die zeer groot is, weinig mtftee-

eu als bote grfcblkri l>e< Hgtasm (ƒ> van de p®
en de hals (1 ') liepen naby elkander gelyk in den os, en waren door een cela^t^g

Sfen 7«eptbll» *^

v«en"oen Sf ÓLteks^rer dikBe plaats, in

trek in de lengte was een voet en tien duimen, tot aan den hals j,euiecten

,

dfe vier of vyif duimen lang was ,
op vier of vyf dumien omtreks.

,

De tepeltjes der pens waren zeer klein ,
de groothe waren op de bovenl^. op-

i-ifrviik’e van den Ms, naby de muts, een weinig aan de andere zydv,, welku

deze twee maagen fcheen tefcheiden; in het overige der

tjes als plaats van
niet een ^7 1- ^ na heKvegneemen van den wolligen rok, vondt men
tepeltjes of ’

, dezelfde verhevenheden ,
doch naar evenredig-

S nibts maaken, watcn maat eene lyn hoog, et, * g »/'

n 1 mnHipn twee tr“Tpn elkander ovcrftiiandc, was maar van vyf lynen, de

Jêoltle bMe "vïïe dltd” maag waten maat andetitalve lyn dik. on d= gtootfle

d:r'rnne''-da™ën'was zes en-vyftigvoet, van den portfcr tot aan

‘’^'bbnïdS difïï
— voet afUand hadt i,y

IF. Did.
de
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omtrek, verder heen worde hy dikker; dere^te darni'!werdt ook di;t:ker in dezelfde evenredigheid, en cindelyk hadt hv twee duimen ennegen ynen onitreks op eenigen afftand van zya uiter'te einde

^

deknirvan'de
en ligging als in den os;

men en de hn "o f ’p"?’

•

gemeeten
, was negen dui-

Skte en zv hn?/^^
d.kce was anderhalf duim, op de grootae .

roSaC - vyf oneen en een half, de kleur wasrqouagaig
, jie galblaas maakte onder den rand van dc lever een 7‘iU- dif. dntogt. tatU „vee duimea e„ een half, en i dtee«S l™o„ • dJ br edKvan zeltien lynen ; de milt was elf duimen laiw, twceXSn en ^ n i

en Kn half duim dik in het midden, zy woog vier oneen; dc kleur''was orys!^
’

Dc meien wamn famengefte!d,gelykdie van den os, uit verlch-iden vai/elkan-der gcfchciden deelen, die alle rond waren; de regter nier (PL XXII ücr r

)

ftontmeernaar voren dan de linker (y%. 2); yder nier was drie duimen
'

'd
pisleider (^/%. i 3) komt uit eene hollig! ,

TdeX"Ati" sii-hf - o
Het zenuwagtig middelpunt van het middelrif was zes duimen breed in het raid-

f= va„“ «S<“ >’« MlS,f/de breed.
b ê gedeelte was dezelfde aan de zyden en boven het borft-

den hier, zy waren veertien lynen kn<r, enhadden vjer lynen m hunne middellyn, hunne oppervlakte was met bloedvaaties
het veulen : de roede was een voet en drie duimen lang,van öeiplyang der fponsagtige hghaamen tot aan het uiterfte van h«t hoofdiè-

van het velafgefcheiden, hadt vier lynen^lidi^ns?

dellyn , en agf e„ «l’half ip toaTEfc,™“’

enzfwSevenE h™n“of

*

'“8“ ’

1 Vr f verlengd niet als dat van het paard omdat da

hoïr^ ï uitheekzels van het onderkaakbeen ryzen niet

e^bv da'hrTntff
been en de opperhoofdsbeenderen te onderlfeu-

opperhoofdsbeenderen, die zeer

aana-ozk^van den
''^^horgen: het voorhoüfd.sbeen eindigt het

andereii loopt die yJ/r o-s

dwarffen rand, die van den eenen hoorn tot den

refvSr&he^ hl de hoornen inlafcht;

voornaamc vcrVrliil nurf'^ 1
-'^ boicnRe helft van het aangezigt, en hier in is het

het aaneeziot vm dii-
gelegen;

het ander
* Vn npH .

vyf duimen lang van het eene einde tot

putten zes duhncn enTgflynt'i'1”^'^”
hovenfte randen der oog-

oold yan ter zyden gezien, heeft gelyk dat van het paard, de gedaante



^ - >

*
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^van eenen drielioek, wiens grondlyn(^^, PI. XXU[)i door het lighaam van het

onckrkaakbeea gemaakt, bolrond is: deze grondlyn heeft dertien duiniea in de

lengte, geineeten m eene regte lyn, van den omcrek (j3) van het kaakbeen, tot

aan het einde (/f ) der inytat.dên, en veertien duimen indien men de kromming
der bolronde verhevenheid volgt; een van de zyden van den driehoek wordt door

de lengte van de hovende oppervlakte van i'er hoofd (yS' C) gemaakt, en de an-

dere zyde door de hoogic van de vlakte (AC), welke zig vertoont, wanneer

men het hoofd van agter ziet; deze vlakte is langwerpig en aan de zyde dikker,

omtrent tien duimen en een half hoog, op vyt duimen en drie lynen om laag

tiiffchen de hoeken van het kaakbeen
,
meer dan zeven duimen en een half boven

de helft van de hoogte, en flegts vier duimen en een half om hoog tuITchen de

hoornen; de geleeding van het hoofd met het eerfte wervelbeen is een weinig

boven de helft der hoogte van deze oppervlakte.

Indien men het hoofd omkeert, en op de bovenfte oppervlakte legt, ora het-

zelve van onderen te zien , is het byna gelyk aan de hovende oppervlakte, en men
ziet van ter zyden den hoek, welken het lighaam van het oaderrt kaakbeen maakt

;

eindelyk indien men het hoofd van den dier v:m agtet ziet, in dezelfde ligging,

ziet men daarin een gedeelte van de gedaante van het hoofd van den os , welke

men in her paard gezien heeft : de kaakbeenderen zyn zo lang niet , noch ook de

neusbeenderen, die zo breed nier zyn naar evenredigheid als in het paard, maar

het voorhoofdsbeen van den dier is merkelyk uitgellrekter ; het voorde gedeelte

van het ondei kaakbeen eindigt in de liiytanden, zonder dat men een kin

ziet, deszelfs breedte agter de laatde fnytanden is twee duimen, en een duim

en agt lynen terplaacfe van de ftangruimtens ('/), welke het fmalfte is, daarna

verwydèit zy zig allengskens, tot aan den omtrek (A), welke tuflehen het kaak-

been en de uitiloekzelen is : dus maakt dit kaakbeen een naar voren ujtdeckenden

hoek ,
waar van de zyden omtrent een voet lang zyn van l:et voorde einde van

bet been, tot onder den omtrek d:r uitdeekzeien ; het kaakbeen is hoekiger dan

in het paard; de iiirikekzels zyn om'renr vyf en een half duim hoog, van tieton-

derd van den oiuirek tot aan het einde van het kiu.kkelswyze uitdeekzel (£),

en omtrent zeven duimen en een lialf tot aan het kroonswyze uitdeekzel; het

kaakbeen drie duimen en een half biced, aan den omtrt.k der uitllcekzelen , en

alleen iweednrmen onder de groote holligheid uiiïchen de twee uitdeekzcleu ; de

twee omtrekken der uiedeekzeien daan vyf duimen van elkander van buiten naar

binnen genieeten; en dc knokkelswyze uitdeekzels vyf duimen negen lynen.

Deopening der neusgaten i.s veel langer gepbiard dan in het paard, omdat het

bovenk-akheen in zyn voorde deel (i'), niet meer dan vier of vyf lynen dik is;

deszelfb breedte is van drie duimen, en flegts van twee duimen tien lynen ter

pliiatfe van de dangriiimter.s, daar dezelve het naatiwde is; 11a het jukbeen toe

loopende verbreedt het kaakbeen aanmerkelyk , zodat het aan wederzyden zo ver

als die beend ren loopt; het hoofd heeft op die plaats (G) vyf duimen breedte ;

het kaakbeen loopr nier tot aan de oogen, feboon het zeven duimen en een half ia

zyne groerfle lengte heeft; daar is vieren een half duim affland tuflehen de oog-

putten (//), en de openingder neusgaten (/) ,• deze opening is langwerpig van

boven naar beneden, zy heeft twee duimen drie lynen op de breedftc plaats, en

omtrent vier duimen en een hall op de langfte; de bovenzyde wordt door het
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voorfie deel der eigenlyke beenderen van den neus gemaakt, welke omtrent twee
duimen over de opening loopen ; deze beenderen (Z) maaken door hunne ver-

eeniging geene punt, gelyk in het paard, maar yder is aan zyn onderlle. einde»

ujtgerond; zyzyn agt lynen breed boven deze uitfiiydiug, hunne geheelc lengte-,

is een half voet , zy verbreeden een. weinig naarmaate zy het voorhoofdsbeen na-
deren , en ter plaatfe, daarzy aan hetzelve beginnen te raaken, is yder een duitn
breed; en hooger op eindigt yder been in eene driehoekige punt, deze twee pun-
ten raaken elkander aan de binnenzyden,. en rnaaken in het voorhoofdsbeen eene
hoekige uitfnyding, v\^ar\»an de zyden omtrent een duim en agt lynen lang zyn;
ondertuirchen zinkt het voorhoofdsbeen eejiige lynen tullchen de eigen.Lyke been-
deren van den neus aan den hoek der iiifnyding.

De oogputten hebben omtrent twee duimen drie lynen breedte, en twee duimen
twee lynen hoogte; dezelve zyn, gelyk in het paard, naaft het voorhoofdsbeen

en onder deszelfs uitfteekzels geplaaili..

De hoornen zyn omtrent .zeven duimen lang en hebben de lengte van zeven
en een half duimen aan hunnen oratrek van ouderen; de buitenfte oppervlakte is-

bedekt met ringswyze plaatjes ter lengte van twee of drie duimen, daar is een
kringswyze band van eene witagtige kleur twee duimen onder de punt; voorts is

de hoorn blaauw of zwartagtig
:
yder hoorn is hol en de holligheid is door een-

been gevuld van eene kegelagtige gedaante, dat vier en een half duim lang is en
zes duimen omtreks heeft by her voorhoofdsbeen; dat van den hoorn is hól, des-
zelfs holligheid flrekt zig verin het voorhoofdsbeen uit, en heeft dus gemeenfchap
met de holtens van het voorhoofd.
De (lier heeft alleen in het onderkaakbeen fnytand'en , en aldaar zyn ’er agt; de-

grootfte ,
die de raiddelfle zyn, hebben van voren zeven lynen breedte, en zyn-

dun en fiiydendc; daar zyn. geene hondstanden, maar vier -en -twintig kiezen

,

twaalf in yder kaakbeen, zes aan ydere zyde; de eerde liaan omtrent drie en een
half duim van de laatfte fnytanden af, zodat het gedeelte van het opperkaakbeen

,

alwaar geene fnycanden liaan , vier duimen negen lynen uitgedrektheid heeft voor
de eerde maaltamlen ; deze eerde tanden zyn de kleinllc, vooral die van het on-
derkaakbeen, die maar een half duim breed zyn, de andere zyn dikker, naar-
maate zy meer naar agteren liaan ; zodat de twee laatlie van het onderkaakbeen
tot zedien lynen breed zyn; de tegenoverdaaiide in de bovenkaak hebben maar.
dertien lynen breedte ; die van. her midden van dit kaakbeen zyn de dikde

, en
hebben byna agt lynen dikte, tcrwyl de middelde vau het onderkaakbeen maar een
half duim zyn ; de langde dezer tanden daan omtrent een duim buiten hunne kas-

jes, maar die der hoeken flegts een half duim, de buitende oppervlakte der kie-

zen van het hovende kaakbeen, heeft eenige loodregte dreepen, die wat linal

zyn, maar de. tanden van het onderkaakbeen hebben ’er die rondagtig zyn, en zo
breed, dat zy elkander raaken, fchooii ’er maar twee of drie ten meeden op eenen
tand zyn ; de boveude oppervlakte van alle deze tanden wordt door eene voor van
twee lynen dfepte gekruid, welke twee graaten maakt, of ook door eene graat,

dierwee lynen hoog is; de graaten der. boventanden .vatten in de^.voren der on-
dertanden en dus ook omgekeerd.

Het tongbeen van den dier gelykt in het algemeen veel naar dat van het paard; maar. •

alsjneaiietzelve in het breede onderzoekt, vindt.men verfcbeideftd.uidalyke.ondei-i -

\

f
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fcheidsteekenen; dar, het geen ik befchryve, was van eenen os van middelmaarige

grootte; men onderfcheidt hetzelve in negen beentjes, doidelyk door kraakbeen-

deren van elkander gefcheiden , de twee voornaamfte in uitgeflrcktheid zyn vyf

duimen en een vierde lang, en vyf lynen breed op de naauwlfe plaatfen; zy zyn

dikker dan die van het paard, en aan den bovenden rand, byiia.op het midden

der lengte, is ’er een foorc van knobbel of uitfteekzel; het voorde eind dezer

beenderen is breeder dan in het paard , en het agterde eindigt met twee vej-ien-

gingen, waar van-de eene naar beneden en de andere naar boven drekc, en zig

geleedt met de flaapbeenderen ; de langwerpige beenderen zyn byna gelyk aan die

van het paard, maar de beenderen die overeenkomen met die, welke wy in dat

dier met witteboonen vergeleeken hebben wegens hunne gedaante en dikte, zyn in

den ftier veel grooter, want zy zyn tien lymen lang, vier of vyf lynen breed
,
en

omtrent drie lynen dik ; de vork is veel kleiner dan in het paard , en heeft byna

geenen heel, zy bellaat uit drie duidelyk ocderfcheiden beentjes, waarvan twee de

takken maaken; yderis byna rolrond, en een duim lang op twee lynen breedte in

het midden, hetagterfte eind is een weinig dikker dan het midden, maar het voor-

de is vyf lynen brk'd ; de twee takken der vork ftaan aan hun agterde einde vyf-

tien lynen van elkander af: het middelde been eindelyk heeft maarden lynen leng-

te en negen lynen breedte op de breedde plaats , cn maakt drie knobbeltjes, waar-

van ’ernvee zig geleeden met yder der takken, cn het derde dat het dikdeiskomt

overeen met den deel der vork in het paard ; milfchien groeijen deze drie beende-

ren der vork in oude.oden en.. dieren. famen, gelyk in het tongbeen van liet paard

dat wy befchreven hebben-

Het grootde verfchil, tuITclien de wervelbeenderen van den dier, cn die van

het paard, ligt in de zes laatfte wervelbeenderen van den bals, de dier heeft ’cr

zeven, even als het paard, maar de vyf laatdc zyn zo lang niet, doch hoogeren

breeder ,
hier door heeft de hals van den dier maar vyftien duimen lengte: hat

eerde wervelbeen {M), gelykt zeer veel naar dat van een paard, de hovende doe-

len der geleedende uitdeeltzelen daan fchuinich op de onderde deden; en zyn om-

trent vyf lynen naar voren verlengd ; de geleeding van dit uitlleekzel met liet hoofd

is byna als in .het paard; het gat van het eerde wervelbeen is rien lynen breed van

boven naar beneden , en een duim en agt lynen van de eene zyde tot de andere ; de

dwarflë uitdeckzels ftrekken zig van voren naar agtereu ter lengte van drie duimen

en vier lynen dik, zy deeken van agter omtrent negen lynen buven hetlighaam van

het wervelbeen uit, en zyn aldaar omtrent twee duimen breed; him voorde deel

is veelfmillcr, zodat het geheels wervelbeen ten hoogden maar vier duimen en

een half breed is, aan zyne' voorde zyde, terwyl hetzelve tot vyf duimen en een

half breedte heeft aan zyn ag'crde deel ; de bo.vcnde oppervlakte van hetzelve

is twee duimen lang, en de onderde flegts vyftien lynen ; het nitdcekzel dezer op-

pervlakte gelykt naar de punt van den neus , ev^n als in het paard.

Het tweede wervelbeen (.Af), heeft een tandsgevvyze as,.gdylc in het paard :

dit wervelbeen is veel langer d.in de vyf volgende, hebbende drie duimen in de

lengte ,
gemeeten van het agterde einde van het uiedeekzel der onderde oppervlak-

te tot op het midden van de bafis van den as , die gemaakt wordt door de voor-

fle uicdeekz.elen, maargeene infnyding heeft
,
gelyk by het paard,, op drie du»

saen en een half .afdand van het uicerlte der agterde geleedende ukdeckzelen to
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asn het voorde einde van het doornagtig uitdeekzel , en in cene Ichninfche lyn^
vier duimen van liet uiterfte der geleedende agterlie uitdeekzelui tot aan den on-
derrand vvn de haCs van den as.

De vyt andere wervelbeenderen zjm op verre na zo lang niet ais de eerUe en
tweede; hcc v^ttie CQ), zesde (/<!), en zevende (5), zyii byna anderhaii doim
van het agterlle einde der onderile oppeivlakte van het Jighaani va.i iiet wervel-
been tot aan het begin der verhevenheid van de voorlle oppervlakte, en twee
duirtjen en een half \'an het einde van het agterlle geleedende iiirdeeUzei, tol aan
heleinde van hetvoorfle: deze laatfte maat heeft oi.k in het vierde wervcibcen
(jP) plaats, maar zy is byna drie duimen in het derde (O), dat twee duimen lang
is, op de ondcrfie oppervlakte van het lighaam, gelyk ook liet vierde.

lietlangfle doornagiig uitfteekzel is, gelyk in het paard, op het zevende wer-
velbeen; dit heeft in den Hier drie duimen en twee of drieiyneii in de hoogre, der-
tien lynen in de breedte, en aan de diklle plaats omtrent vier lynen; de doornag-
tige. uitilcekzels der andere wervelbeenderen van den hals zyn veel korter, vooral
van het derde, dat maar een duim lang is; zy zyn ook zo breed nier, maar dik-
ker cn byna rolrond; het doornagtig uitUeekzel van het tweede wervelbeen is

meer verheven dan in het paard, het is kanisgewyze gemaakt, cn isoiivrent vyf-
tien lynen aan de voorzyde; de dwarflie uitfteekzels zyn vee! dikker dan in het
paard; in het derde en vierde wervelbeen loopeii zy naar voren en naar agter; in
het vyfdehaat de bovenlle tak van het dwatfche uitlleek/el een weinig na;Tr agter,
in het ondcrlle een weinig naar voren; die van her zesde loopen naar boven en naar
onder ; het uitfteekzel van het zevende hcefr maar eene tak : daar zyn ook onder-
fte uitfieckzels, gelyk in het panrd , behalven in het zevende, alwaar ’er in het
geheel geen zyn, en dat van bet zesde is zeer klein; dir wervelbeen heeft geen
onderft iiidieekzel aan de agterzyde, onderfcheiden van den ondeihen tak van net
dwarfchc ui'fieckzcl, gelyk in het paard: de hals van het geraamte van den Hier
hetfr vier en oen halfduimen omtrek, ophet vyfde wervelbeen, alwaar dezelve het
dikfle is, wart hy is maar omtrent vier en een half duim op de plaats vr het
tweede: het blykt uit de grootte der uitlleekzelen van de v/ei velbeenderen van
den hals., da: de hals veel fterker moet zyn dan die van het paaol.

1 let gedeelte van de ruggegrant, dat nit de wervelbeenderen van den rug beflaat,

heeft twee voeten en een duim lengte; daar zyn dertien wervelbeenderen en der-

tien ribben; deze wervelbeenderen gdyke.n naar die van hetpaaril, het doornagtig
nitdeekze! •' T) is egter naar evenredigheid veel langer dan in het paard, het is

cen half voethoog, het tweede ( A') , en het derde (X), zyn zes tn een half

duim, het vierde (?'}, en her vyfde (Z), zyn zes duimen en drie lynen, de an-

dere worden allengskens kleiner, tot aan het laatfie («}, dar maar twee duimen is;

het eerde is maarzeilicn lynen breed, de andere zyn zo breed niet, vooral de
laatfe. zodat het elfde (f>), dat het naauwfte van allen was, maar een half duim
breed was aan zyn bovenlle einde, maar het laatile, dat het korefle is, heeft tien

lyn- n breedte aan defmalde plaats : alle deze iiitfteekzels liaan meer of rm'n fchuinfch
naar agter, behalven de twee agterlle , die byna loodregt ftaan: het lighaam der
eerde wervelbeenderen is byna anderhalf duim lang, de andere zyn langer, zodat
her laatfte een duim en negen lynen lang was, het voorde ded is bol-cii het agter-

deel holrond.
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Daar zyn agt waare ribben , cn vyf valfche , de ecrfce(c)der vvaare ribben zyn agt

duimen lai ig, zy hebben weinig kromte, de bafis van den driehoek, die.i zy maaken,

is maar drie duimen en drie lynen lang, en de hoogte van d;n driehoek is een half

voe:, van het onderfie eind der ribben tot aan het lighaara van her eoifce wervel-

been; de agtfce (d), negende, en tiende ribben zyn de langfte, zy zyn omtrent an-

derhalf voet; de breedfie bevatten eenen duim en agt lyneu in hun middelfte en on-

de.fte deel, de andere zyn fmaller en hebben op zommige plaatfen maar negen ly-

nen, het onderfte deel der beide eerften, een aan yder zyde, is een duim en' negen
lynen breed,- alle de ribben zyn dun.

Het borftbeen (O van den ftiec is minder plat van hoven aan de zyden, en

breedcr van onder, en minder bolrond van voren langs de lengte, dan by het paard :

het beftaatuit zeven beenderen, en is veertien cii een half duim lang: het eerfte

been is plat aan de zyden, en twee duimen en drie lynen lang , en' omtrent een

duim en tien lynen breed van voren tot agter, en in het midden zes lynen dik;

het tweede been is korter, bynazo breed, maar dikker dan het eerfte, vooral aan

de agterzyde; het derde is byna zo kmg als het eerfte, maar een weinig dikker en

veel brecder, vooral aan het agterfte gedeelte, dat bieeder is dan het voo'rlie , en om-

trent twee duimen ca agt lynen breed is: het vierde is byna van dezelhle gedaante

als het derde, maar dunner en breeder van agter j het vyfde gelykt naar 'het vier-

de, maar is breeder en dunner, hét agterfte gedeelte is drie do.men cn vier lynen;

dit been is maar negen lynen dik in het midden
; het zesde maar agt lyneii ; en

de gedaante is byna als die van het vyfde maar in eene tegenferydigo ligging, want

het voorftedeel is drie duimen en negen lynen breed, cn het agterfe'is vvtt min-

der breed; het zevende been is maar vyf lynen dik, maar het is twee duimen en

vier lynen lang, twee duimen breed van voren, en een duim en drie lynen van

agter: het zwaardwyze kraakbeen (/) is been geworden, en is een half voet lang,

en eindigt van voren met twee takken , welke aan het laatfte been van het borft-

been valt zyn ,
en yder omtrent twee duimen lengte hebben.

De tv/ee eerfte ribben gelecden zig met het voortic deel van liet eerfte been van

het borftbeen, de twee volgende tuifchen hec eerfte en tweede been, hot derde

paar tuifchen het tweede en derde been, cn zo vervolgens tot aan het zevende; de

zevende ribben geleeden zig luü'chen dit been en het vyfde, en de agrfte met

het zesde been.

De wervelbeenderen der lendenen zyn zes in getal fg, h, /, /, m, «), zy
gelyken naar die der laatfte van den rug, zo ten opzigre van lum lighaam als doorn-

aviive uitfteekzelen : die van de twee eerfte wervelbeenderen der lendenen zyn
omirent twee duimen hoog, de andere zyn veel korter, en het laatile is maar an-

derhalf duim; maar zy zyn alle zeer breed, vooral die van het tweede en derle

wervelbeen ,
welke aan hun einde twee duimen breed zyn, hcthatficis hetfmalftc,

en heeft maar een duim : de lergte der uitfteekzeien, die ’er bykoman
, is vier dui-

men in het derde en vierde wervelbeen,, deze uitftecl.'zels zyn een duim cn zeven

lynen cp de breedfte plaatlén ; die van de andere wervelbeenderen zyn zo lang

niet, vooral in het ecrlle en het laatile; het lighaam van alle deze wervelbeen Jereii

is omtrent een duim en negen iyr.cn lang.

Het heiligbeen gclykt veel nadat v n het paard, het fchynt maar eene verlen-

ging der ruggraat; dit heen is agt duimen en een lialf lang en heeft aan zyn voor-
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fte einde zes duimen en drielynen, maar dit einde maakt geen liollen boog naar vo-
ren geiykin het paard, integendeel fteekt het eerde wervelbeen uit, zo wel als

de voorde geleedende uitUeekzekj; het heeft vier gaaten aan yderzyde, en fchynt
uil vyf valfchre wervelbeenderen te bedaaii , die yder hun doomagtig uitlleekzel
hebben ; maar de vier eerde (oj zya byna geheel aan elkander vadgehegt, zy zyn
omtrent een en een half duim hoog; het laatde (/>) is duidelyk gelcheiden, en
is maar negen lynen lang, en een duim en drie lynen breed, aan het einde: alle

deze uitdeekzels daan naar agter; het einde van het heiligbeen is maar twee
duimen en negen l}men breed.

Daar zyn maar dertien valfche wervelbeenderen in den daart r') van het ge-
raamte, dat wy belchryven , maar in ongeboren dieren beb ik ’er agttien ge-

teld ; de zeven eerde van dit geraamte hadden een doornagdg uitdeekze! twee
uitdeckzelcn aan yder zyde, en twee van onder; deze valfche wervelbeenderen
verminderen aüengskens in dikte; het laatde is maar veertien lynen lang, en heeft

drie lynen middeUyns aan de dunde plaats.

Het kruis der dieren verfchilt zeer veel van dat der paarden, ook verfchillen de
ageerde deelen van het beldtcn in gedaante en fchikking in deze beide dieren; de
heupbeenderen (r) zyn byna geiyk in de eene en de andere

;
yder dezer beenderen

maakt in den dier een foort van driehoek, wiens bafis naar boven daat; en byna
zes duimen en agt lynen lang is, hy is van voren verheven, en in het midden uit-

geliieeden ; de bultende hoek (i) in plaats van dorap te zyn
,
geiyk in het paard,

vertcoiit eene groote knobbelagtigheid, die in magere dieren zeer zigtbaaris; het

been -is agt duimen hoog van het midden der pansgewyze holligheid ,
tot op het

midden van de uitfnydiiig der bafis, en negen duimen tot aan het uiterde van den
buitenhoek; de bimienhoek is een duim nader aan de pansge\yjrze holligheid

, welk
vcrfchil men in het paard niet gewaar wordt: het Jighaam van het heupbeen van

den dier is dun, en maar anderhalf duim breed, op twee duimen en agt ly
neu boven de pansgewyze holligheid, maar het wordt van boven en van onder

biecder; de onderde verbreeding is naar evenredigheid uitgedrekter dan in het

paard: hier door is die gedaante van dat been onregelmaatigcr; de pansgewyze
holligheid heeft byna twee duimen middellyns.

jie heupbeenderen zyn dikker in den dier dan in het paard, de tak die

het lighaam van het been maakt, in plaats van rolrond te zyn, geiykin het paard,

is van boven naar onder om ireiit twee duimen breed, en degts agt lynen aan de

dikde plaats, en drieduimen en drielynen lang van den agterden rand der pans-

gewyze holligheid tot aan het uiterde einde van heteyronde gat, de doorn is ron-

der als in het paard; de waare takken -der heupsbeenderen zyn ’vereenigd

,

en maaken ’cr maar één , die anderhalf duim in het midden breed is ;
de buitende

zyden maaken een gedeelte van het eyronde gat; de knobbelagtighcden van de

beenderen zyn ook vereenigd en maaken eene lbort van goot, die omtrent vieren

een half duim lang is, van het uiterde einde van het eyronde gat tot aan het ui-

terde van deze goot, welke aan yderzyde een knobbel heeft, boven den doorn ge-

plaatd ; deze goor, is vier duiraen cn twee lynen breed in het midden, en omtrent

twee duimen en negen lynen diep; liet agterde eind is uitgefneden ter diepte van

twee duimen en vier lynen, en de twee uiterden dezer uitfiiyding ftaan vier en een

half duim van elkander, van buiten naar buiten geraeeten, de uuerfte of bovende
ran-
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randen der goot zyn veel bolder dan in het paard : de fchaambeenderen (y}

zvn bvna gelyk in het paard: de eyronde gaaten hebben drie duimen en drie lyrien

van de voor tot de agterzyde, en zyn twee duimen en een lyn breed in het mid-

den ; het bekken Qzj is vyf duim breed ,
en vyf diiinien hoog.

, ,
-

Het fchouderblad (i) van den ftier heeft een driehoekige figuur, gelyk in hét

paard - maar de driehoek is regelraaatiger, omdat de zydeu minder hol zyn, en

Lt ravenbekswyze uitfteekzel minder vooruitkomt; men ziet ’erniet twee ver-

hevenheden gelyk in het paard; de pansgcwyze holligheid heeft byna twee dui-

men middellyns, de lengte van het fchouderblad heeft, van den voorften rand

van die holligheid tot aan de bafis van dat been , twaalf duimen en een half, de

bafis van het fchouderblad is zes duimen en een half; de voorfte hoek is ftomper

dan de buitenfte, juilthet tegendeel van het paard; de agterfcezyde is elfduimen

en een halflang, van het uiterfte van de bafis tot aan denagterften rand der pans-

cewvze holligheid van het armbeen ;
en de voorfte zyde elf duimen en een half van

den voorften rand tot aan het einde der knobbelagtigheid : het fchouderblad is

twee duimen breed, op twee duimen boven den voorften rand van de panswyze

holligheid- het is op deze hoogte, dat de doorn van het fchouderblad begint, en

aan dit begin is hy meer verheven, en anderhalf duim hoog; verder loopt hy tot

de bafis ongevoelig naar beneden, tot op de hoogte van de bafis; de doorn laat

maar omtrent een vierde gedeelte van de uitgefirektheid van het fchouderblad aan

de binnenzyde, en drie vierde aan de buitenzyde.

Het armbeen (2) van den ftier is tien duimen en een half lang, en heeft vyfdui-

men omtreks aan de kleinfte plaats, het hoofd hadt twee duimen en een half mid-

dellvns in eene regte lyn gemccten; van voren en een weinig op de zyden is

het omringd door drie uitfteekzclen , twee naar binnen en het derde naar buiten,

ditlaatfte is zo dik als de twee andere Cunen; men ziet flegts eenegroote goot tus-

fchen de twee binnenfre uitfteekzelen ; men ziet een knobbel onder het niidddfte

niifceekzel, en een andere knobbel een weinig laager en aan de buitenzyde van den

eerften * de tweede komt overeen met die , welke op dezelfde plaats in het fchou-

derbeen van het paard is; het bovenfte deel van het been is vier duim eu drie ly-

nen dik, en drie duim en tien lynen breed ; het midden van het lighaam van het

been heeft vyf duimen en een half omtrek;het onderfte deel gelykt veel na dat van

hc: armbeen van een paard, behalven dat de holligheid die den elleboogsknok-

kel ontvangt, minder naar buiten Haat, en zo fmal metis, en de randen der ka-

trollen zyn hooger dan by het paard ; dit uiterfie is drie duimen br^eed en aan de

onderzyde twee duimen negen lynen dik.

Het elleboo'^sbeen (4)13 van agter aan het Ilraalbeen valtgehegt, het wordt al-

leno-skens dunner ,
van agter dit been tot aan de voorvoetsbeenderen afdaalende:

hetlaitfieekzel der elleboogsknokkel is drie duimen en een half hoog, twee duimen

en vier lynen breed aan het uiterfte, en maar een half duim dik aan de dunfte

ohits- vau binnen is het zo hol niet, noch zo verheven aan de buitenzyde, als

m 'het’paard: het elleboogsbeen raakt de pyp alleen in de twee uiterften, de tus-

ïchenriiimte, die hen van een fcheidt, is op omtrent anderhalfduim beneden hetbo-

venemd van de pyp breeder, het geen overeenkomt met het gat, dat men ter-

zelfder plaats in het paard ziet; het elleboogsbeen van den ftier is omtrent negen

Ivnen breed, en vier lynen aan de diklle plaats.

If^. Desk
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Het ftraalbeen (5) is tien duimen lang, aan de binnenzyde gemeeten, die de'
langde is, omdat het ondeifte deel van het been, aan die zyde, meer verlengd is

dan aan de buitenzyde; aan de agterzyde is het in de lengte uitgehold, maar hét
voorde deel is niet verheven dan een weinig van onder ^ hef boveneinde van het
ftraalbeen is naar evenredigheid zo breed als dat van het paard het is drie dni-
men breed ,, anderhalf duim dik aan de binnenzyde-, en maar eenen duim aan dé
buitenzyde,- dit been is meer breed dan dik, het agterfte deel is op de breedte plat-
ter, en aan de voorzyde een weinig verheven

, en anderhalf duim breed in het
midden, en elf lynen dikj het onderfte uiterfte eindigt van yder zyde in een
priemsgewyzeuitfteekzel, en dit uiterfte is drie duimen breed, en heefteen duim
en vyf lynen aan de dikfte plaats, die in het midden is.

Het dijbeen (6) is dertien duimen lang, de groote draijerdaar ondej>^evreepen,
d? hals van het hoofd is niet duidelyker dan in het paard, het hoofd heeft een
duim en agt lynen middellyns; degroMe draaijer fchynt wat dikker, minder ver-
heven, en grooter dan in het paard de kleine draaijer Ipringt minder uit en heeft
aan de tegenoverftaande.zyde geen uitfteekzel; dit been is niet krom en men kan
’er de drie vlaktens zo weinig in kennen als in het paard, het heeft’ vyf duimen
middellyns in het midden,- het onderfte uiterfte gelykc naar dat van het paard het
is drie duimen en drie lynen breed, en heeft vyf duimen aan Je dikfte plaats.’
De knicfchyven (yj) eindigen van onderen met een punt, en zyn twee duimen

en een halflang, twee duimen min een lyn breed, en hebben veertien lynen aan
de .dikfte plaats i de voorfte oppervlaktQ is zeer ongelyk, de binnenfte zyde maakt
geen hoek gelyk de buitenfte.

Het fcheenteen (S) van den ftier gelykt veel naar dat van het paard, en is der-
tien duimen lang, het boveneinde heeft de randen wat meer uitfpringende de
doorn is verhevener ,

maar daar is geen goot ; het hoofd van het fchcenbeen is’dri»
duimen en negen lynen breed, en omtrent drie duimen en twee lynen aan de dik-
fte plaats : het lighaam van het been is driehoekig gelyk dat van het paard en
heeft vier duimen en vier lynen in zynen omtrek, aan het raitjdclfte deel van de
oqderfte zyde; het onderfte einde is byna gelyk aan dar van het paard offehoon
de enkels minder uitpuilende zyn ; deafftand van den eenen enkel tot den anderen 'is
twee duimen en vyf lyneu , en zy zyn een duim en negen lynen dik aan de binnen-
zyde, die de dikfte is: ik heb geen kuitbeen nog doorn gezien dienaar een dvd ffe-
lykt als in het paard.

De voorhand (9) van, den ftier beftaat maar uit, zes beentjes, in twee reïen
gefchikt; daar zyn vier in dceerfte rei, gelyk by het paard, en flegts twee in de
tweede: wy zyn genoodzaakt de,hanJ-en voetbeenderen van den ftier met dié
van den menfch .te vergelyken, gelyk wy met de voorhand en den voorvoet in
de befchryvn^ van het paard gedaan hebben , om dat deze beenderen in den meiifch
beter bekend zyn dan m eeiiig ander dier:, men zoude tuflcheii de beenderen van
den eerften regel van de hand van den ftier en die van den menfeh byna dezelf-
de, overeenkomft lil: gedaante en plaats koiinen vinden, die wy in de befchry-
ving van de voorhand van het paard gezien hebben, vooral in de plaatfmg van
dat been van den ftier, dat met het erwtenbeen overeenkomt,- maar die van den
tweeden regel gelyken zelfs niet naar die van loet paard, zy. zyn breed .en plat.
en het binnenfte is grooter dan het buitenfte.

^ *

Daar zyn zes beentjes in denvoorvoet (i©) van den ftier gelyk in hetpaard, maar
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zy zyn niet op gelykewyzein belde deze dieren gefchikt: van de zes beentjes

den voorvoet van denttier zyn’er maar vyf , die met die van den voorvoet van

het paard overeenkomen, het zesde is onder het uiterfte en onderfte deel van het

fch^nbèen, ter zyde van het kootbeen, en op het benedendeel van het hielbeen

,

bvna aelyk het onderhe van bet kuitbeen, dat men in den menfch den buirenften

enkel ^oemt:' het hielbeen van den ftier en het kootbeen gelyken veel naar die

van het paard, maar het zogenaamde fchuitbeen in den ftier, omdat het onder het’

kootbeen ligt, ftrekt zig ook onder het hielbeen uit, en houdt dus de plaats van

het fchuitbeen en teerlin'gbeen betrekkelyk tot den menfch : daar zyn nog twee

beenderen in den ftier over, die byna aan die van den voorvoet van het paard ge*

lyk zyn, die wy met de wigsgewyze beenderen .van den menfch vei’geleeken heb*

Het liielbeen is vier dnimen en negen lyhen lang, vyften lynen breed, en alleen

negen lynen aan de dunfte zyde; het wiggebeen en fchuitbeen zyn famen dertien
‘

*^^De beenderen der pypen, zyn gegroefd in de lengte op de voorde oppervlakte

door eene goot, welke dieper is op de pypen der agterpooten dan op die der voor-

^De^pypen .(li.)' der voorpöoten zyn zeven duimen en twee lynen lang, zeftien

Ivnen breed in het midden, en omtrent twee duimen en vier lynen aan yderuiter*

fte ondertulTchen is het onderfte wat breeder dan ' het bovenfte; het midden van

het’lighaam van het been is elf lynen dik, en de uiterde einden veertien lynen aan-

de dikde zyden ; het naade deel aan het uiterde einde is maar elf lynen.

De.pypen (te) der agterpooten zyn agt duimen lang, een duim breed in het mid-

den van het been, een duim en negen lynen aan het boveneind, twee duimen en

twee lynen aan het ondereind ; het midden van het lighaam van hét been is veer-

tien lynen dik aan de binnende zyde der goot, die meer verheven is, het boven--

einde is een duim en zeven lynen dik, en het ondereind maar veertien lynen; het

naad by geleegen deel van dit einde is maar een duim.

'in den dier'ligt agteryder been der pypen a.ui de bovende en bultende zyde van

de voorpooten, en aan de boven binnenzyde der agterpooten , een klein been-

tje, flegts negen lynen lang in de agterpooten, en een duim in de voorpooten,

voWens de vvaarneemingeh , die ik in twee verfche onderwerpen genomen heb,

want deze kleine beentjes ontbreeken in het geraamte, van hetwelk ilc {preek, zy

eeleeden zig noch met de voorhand noch met de voorvoet-beenderen : intuirclien

kan men door hunne plaatfing en gedaante oordeelen ,
dat zy met de doornen van

de pypen van een paard overeenkomen; maar men vindt in de i>ypen van den

ftier dezelfde evenredigheden niet als in die van het paard, ten opzigte van de

ao'terhand en den agtervoct der vyfvingerige dieren.
,

*^De beenderen van decerfte regels (13; van alle de voeten zyn een duim en elt

Ivnen lant^, hun bovenfte einde is vyftien lynen breed in de agtervoeten, en veer-

tien in de'’voorvoeten, het onderfte einde is veerden lynen breed in de binncnfte

beenderen der agtervoeten, en maar een duim in de buitenfte: deze breedte is ook

vL eenen duim in alle de beenderen van deeerfte geleedingen der voorvoeten,

en die van het lighaam van het been van tien lynen; de buitenfte beenderen der

aertervoeten zyn van dezelfde breedte, maar de binnenfte zyn een duim breed ;
alle
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deze beenderen zyn negen lynen .dife boven het onderfte einde, aan de dunfiet
plaats.

Agter de geleeding van yder der beenderen van den eerften regel met de pyp

,

vindt men twee zaadbeentjes van eene onregelmaatige gedaante j dus zyn ’er vier^
zaadbeentjes in yder voet van den (Her, twee aan yder .vinger.

Agter yder paar^adbeentjes zyn twee andere beentjes j waar van het eene zeer,
klein IS, het ^otófte raakt aan de binnenfte zyden van het IpoorgezweL' de pees<
van de fpier, die den vinger buigt, gaat tuflchen de zaadbeentjes en de beentjes van
het fpoorgezwel heen.

j » >

De beentjes van den tweeden regel (14) zyn omtrent viertien lynen lang in alle
de voeten,, hunne breedte is, tien lynen, ,en hunne dikte elflynen aan de.dunfte en
fmalfte plaatfen.

Ife laatfte regel , die in de hoef (15) befloten is, is een duim en tien lynen
lang, tien lynen breed aan de breedfte plaats, en een dujm negen lynen op de dik-
Ite: agter de geleeding van het been. van den derden regel van yder vinger, met
het been van den tweeden regel , ligt een been van eene onregelmaatige gedaante

,

overeenkomende met het nqotbeen van het paard,, fc.hoop „verfclnllenle, in ge- -

Men vindt in. het hart van den oS;, onder het maansgewyze klapvlies, agter tet
]^t^ oor, een langwerpigbeentje, dat de kromming van den ingang der linker
hoUigheid volgt, en een ander kleiner been, maar byna van dezelfde gedaante als
het eerfte, in het begin van dezelfde, holligheid, onder het maansgewyze klap-
vlies, agter het Imker oor; het groote hartbeentje^ in, een beeft van eene raaati-.
ge grootte genomen, was twee duimen en drie lynen lang, langs dearootc kromte
van bet been gemeeten, omtrent vier lynen hoog , en eene lyn dik op het groot-
fte gedeelte zyner lengte, het klqinfte .beentje ^was.ma^r omtrent een half duim.
lang.

.

Dewylde.dieren met^gefpleeten hoeven talryker zyn dan die met enkele hoe-,
ven, en wy er nogverfcheiden befchryven moeten, zullen wy de aanmerkingen
die er op het kenmerk ,van gefplcecen hoeven te raaaken zyn , niet agter de be-
fc iryvmg van den ftier voegen, fchoon wy onmiddelyk .agter het paard de kan-,merken van.de geliedgehoefden hebben laaten - volgen /wy zullen derbalverni de
brfchryvmg van verfttaideii dieren me. gefpleetenWJen^ nagaa-rwSr*, ke^^mwk bUlaat , van hoe voel waardy hel zy , en welke eene overeenkomll daar z y

*

tuffchen het kenmerk van dieren met geheele en gefpleeteix hoeven.
^
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B E S G H R Y V I N G

VAN DAT GEDEELTE VAN HET KABINET,

DiAT betrekking HEEFT TOT DE NATÜURLYKE HISTORIE

VAN DEN STIER.
'

' No, CDXXXVII. Bezinkzel van hst- vogt in het phvHa van een

‘ koe.

Dit ftuk is in voorloop bewaard.

No CDXXXVÜI. Ongeboren vrtigt van een koe.

Het lishaam ligt krom, zodat de ruggegraat in hare lengte verheven is; deze

vrust is twee duimen lang volgens de kromte gemeeten van den top van iiet hoofd

tot aan den aars; het hoofd is vier lynen lang gemeeten in eene regte lyn van de

punt van den muil tot midden op de kruin , en heefc een duim omtreks aan de

dikfte plaats; de lengte van den Baart is vier lynen; de voorde pooten zyn vier

Ivnen lanv van den elleboog tot aan het einde, en de agterpooten hebben dezelfde

lengte van de kniefchyf tot aan het einde van den voet; de buik is zeer dik, de

mond, deoogen, de gefpleeten hoeven,, en de Baart zyn welgemaakt, enz; de-

ze vrugt wordt in voorloop bewaard.

No. CDXXXIX. Andere ongebooren vrugt, die veel grooter is dan
^

de vorige.

Men ziet in deze vrugt de tekens van de plaatfen alwaar de Itoornen moeten uit>

komen, men ziet de tepels voor den balzak, de dwarfle groef om de hoeven,

enz; deze vrngt wordt, gelyk de vorige ,
in voorloop bewaard.

No. CDXL. De^vier maagen van eemn ongebooren ftter.

Deze vier maagen zyn met voorloop gevuld , en hangen in dezelve , zy zyn

in: haarenatuurlykeplaatfmg ten opzigte van elkander.

No. CDXLI. De- voortmamfle bloedvaatert z vi een kalf, opgefponten.

Dit (luk is uit een pas geboren of bjma voldraagen *.'aif; men ziet het grootilv,

gedeelte van de longepyp gedroogd, met de voorijaanirte taklGhictingen; het ha t

heeft da punt naar boven, en is opgefpooten en heeft aan zyn breediic einde

omtrent negen en een half duim omtrek, de punt Is ftomp, men ziet ’er de kroo i-

aderen, opgefpooten en roodgekleurd, gelyk alle de andere Hagadcren van dit

Buk en de hartooren zyn opgefpooten, en blaauw, gelyk alle de aderen ; men

zietdegroote llagader en longendagader duidelyk , de.hollé ader en de longemdercn

met het begin van haare voornaatnBe taldbhietingen , men ziet de nedorgaa ide

oroote llagader, ea de fcheiding der heup* Qagaderen, die, wat van hun begin

af afgefneden zyn, gelyk ook de andere Bagaders, die uit de groote llagider

voortkomen; de naveUlagaderen firekkea zig aan welerzyden van de bhias t >t

aan den navel uit, men heeft dezelve naar buiten gebragt, om een gedeelte der

vaaten van de navelftreng te toonen- ;
de blaa^band is opgefpooten en wk ge-

kleurd, gelyk ook de navel en de blaas; de ader van de navelftreng‘gaat, door den
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navel, met de navelflagaderen en den Maasband; de navelader, is tot aan de poort-
ader verlengd, waar van men een groot getal takken verbeeld heeft, gelyk ook
van de leverader; men ziet ook de nedcrgaande holleader en de fcheiding van
de heupaderen. -

houten roofter, en is met yzere draaden opgezet; op het
zelfde roolterwerk liggen twee andere ltukken,een aan wederzyden van dit, van
dezelfde natuur

, maar uit jonger onderwerpen genomen ; dar van de regterzyde
heeft het brcedfte einde van het hart omtrent vyf duimen en negen lyncn Ömtreks

,

en dat aan de Imkerzyde üegts vier duimen.
No. CDXLII. De milt van een kalf opgefpooten en in voorloop he^

zvaard.

Deze milt is, om zo te zeggen, door weeking heel van haar vleefch ontbloot,
en de vaaten zyn opgefpootea tot in de kleinfte takjes.

No. CDXLIII. OpgeJpQoten en gedroogde kalfsmilt.
De ilagader is op zulk eene wyze opgeljwoten dat men derzelver kleine takfchie-

tingen ziet; deze verfameling van vaaten is over een gedeelte van het bekleedzel
der milt uitgefpreid.

No. CDXLIV. Ontleedde deden van een ivanjchaapen koe.
Deze koe is in het jaar 1745 Parys te zien geweeft, alwaar zy het volgend

jaarftierf, zy wierdt door den Hr. Suë Ontleeder van de Koninglyke Academie
der Schilderkunde geopend; dit monfter hadt de vier pooten naar gewoonte, en
een vyfdc boven op den rug tuflchen de fchouderbladen, en door bindzelen aan
de voorfte wervelbeenderen van den rug, en de agterfte van den hals, vattgehegt;
dit been boog zig naar voren, enliadü aan zyn agter einde een gezwel zo groot als

een mcnfchen hoofd, met zeer kort en fnecuwwit hair bedekt; dit gezwel was
het deel van het monfter, dat het verwonderlykft fcheen te zyn, om dat men
middel gevonden hadt het eenigzius naar een menfchen aangezigt te doen gely-
ken, door het hair op een eyronde ruimte af te fcheeren

, evenredig aan de gVoot-
te van e^ aangezigt, en door op zommige plaatfen dezer ruimte verhevenheden
en verdiepingen te maakon, om den fchyn van een neus, oogen, en een mond,
te vertoonen, enz. Hoe lomp ook ditkunftftuk was, voldeedt het egter om volk
te lokken, dat altoos, greetig na wat wonderlyks is: de koe dood zyhde, opende
de Hr. Suë dezelve, en Vondt niets byzonders in den buik ofde borft, dan flegts

een fteen in de galblaas; deze fteen was als een vuift, en van cene fchoone geele
kleur; nadat men het vel van het gezwel, dat men voor een hoofd hadt willen
doen doorgaan

, afgenomen hadr, vondt men vetagtige klompen in de diepte
1 van

cene holJigheid
, die meteehftdfc, ten deele naar vet, en nog meer* naar wyn-

mocr gelykende, gevuld was. >

Men bewaardt in het Kabinet de beenderen van het vyfde been, door hunne
eigen bindzelen vaftgehegt , en eenige gedeeltens van de wervelbeenderen daar die
poot aan vaft was : men bewaardt ook de beenderen van den regter voorpoot

,
ojn

te vertoonen , dat het vyfde been veel korter was dan de vier andere ; de reg-
terpootis twee voet en tien duimen lang van het bovenile van het fchouderbeen

,

tor aan het onderdeel der hoef; de vyfde poot is maar twee voet en een half lang,
op de kromte gemeeten , want dit been is van boven bol en van onder hol ; in de
pluatfing op den hals der koe ftondt de agterfte opperv'lakte naar beneden, en de
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voorfténaar boven; het ichynteene linker voorpoot te zyn, maar intuffchen zyn
de vingers en beenderen der agterhand alleen welgemaakt : men kan de handbeen-

deren niet onderfcheiden , omdat zy met kraakbeenderen en bindzelen bedekt zyn;

de been deren van den voorarm zyn zeer mismaakt, vooral die van den elleboog
, welk

been byna zodikisalshetftraalbeen, en dat geen élleboogsknokkel heeft ; bet been
boven die van den voorarm gelykt in geenen deele naar een fchouderbeen , dan door
deszelfs lengte en- dikte : het gemelde gezwel is door een fterk bindzel aan de bin-

nenfte zyde van dat been vaftgehegt, aangemerkt den ftaat, waarin het zig op den
hals der koe bevoudt; het gezwel is aan de regterzyde geplaatfr, deszelfs gedaante

is eyrond, en hadt omtrent een voet vier duimen en een half omtreks op de groore

middellyn , en veerden duimen op de kleine; het vlies uit hetwelk het gemaakt
wordt is doorzigtig, men ziet ’er de indrukzelen, aan welken men de gelykenis

vaneen menfehen aangezigt zag; men ziet dat lieczclvc in het voorfte deel ver-

naauwd is, om door dié vemaauwiag de kin en den hals te maaken; voorts zou-
de ’cr niets- verwonderlyks in zyn, wanneer de indrukkingen en vernaanwingen na-

tuurlyk waren, en ’er geen overeenkomft was tulTchen dit gezwel en het hoofd
van een menfeh.

No. CDXLV. Beentjes uit het hart van een os.

Daar zyn ’er twee , een groot en een klein , waarvan in de bcfchryving van den
ftier gefprooken is.

No. CDXLVI. Steenen uit de galblaas van een os.

Deze fteenen zyn in verfcheiden ftukken , daar zyn ’er van tweefborten
, dé eene

dik en glad; deze hebben hoüé oppervlakten , die door de aanftootingen van ande-

re-ronde fteenen gemaakt worden ; de ftolFe der andere is dik en ongelyk, maar
alle zyn zy zeer broolch, zccr ligt, bruin, en beftaan uit ronde middclpntuigelaa-

gen, deze ftof is wat bitter, en Ichynt, maar eene verdikte gal te zyn.
No. CDXLVII. Steen uit de nier van een os.

Dezefteen is byna eyrond van gedaante, zyn grootlce middcllyn is een duim,
en de kleine omtrent tien lynen; een der einden van het eyrond is glad en witag-

tig; het overige van dezen bezoar is fteekelig met puntjes en knobbeltjes van ver-

fcheidene gedaante, en rosagdg van kleur, de ftoffe is hard, en wit wanneer zy af-

gevyld is; zy weegt twee grollen en zeventig grein.

No. CDXLVIIL Likbal of hairhal van een fier. "

Hy is byna rond , heeft omtrent twee duimen en een half raiddetlyn, en heeft
rondom een gladde korft; de fchorfch heeft op eene plaats eene opening, doof
welke men het hair van binnen ziet,

.
hy weegt twee oneen en drie grollen. •

No. CDXLIX. Likbal van een os.

Deze likbal is van eene onregelmaadge gedaante
, maar rondagdg, en heeft twee

duimen , of twee duimen en vyf lynen
, middellyns , hy heeft ge'ene korft en is

grys van kleur, weegt een once drie grolTen en vrer-en-twintig grein.

No. CDL. Likbal zonder korf.^ in welken hooi is.

Hy is byna eyrond van gedaante, waarvan do grootfee middellyn tives duimen
en drie lynen, en de kleine een duim vyf of zeven lynen is; het gewigt is vier

groffen en elf greinen, hy befraat uk eene foort van zeer digt crüoor, van afch-

kleur , men ziet eene menigte fiukjes fcroo, welke ’er na buitea uitfteeken.
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No. CDLI. Likhalhn zonder korfi, en van een los voeefzel.

Deze likbaüen zyn uit roffè hairen famengefteld, die weinig geflooten tegen el?

. kander liggen , zodat raen den klomp kan indnikkcn , wanneer men deuzelven met de
hand druKt; de meefte zyn rond of rondagtig, daar zyn andere die plat zyn, de
hairen, die den omtrek maaken, zyn gedeeltelyk los, zodat men dezelve ligtelyk

kan uittrekken, zy zyn zeer ligt: om van hun gewigt te oordeeien naar evenre*
digheid van hunnen omtrek , waarvan de middellyn anderhalf duim is , is het ge-
noeg te zeggen, dat dezelve flegts twee grolfen wecgen.

No. CDLIL Likballen zonder korft, en van een gejlonten weefzei.
Zy zyn meer of min donker grys; zommige zyn geelagtigj de hairen nit de-

welke dezelve beftaan, liggen zo tegen elkander geflooten, dat zy voorgeen druk-

kende hand wyketi; zy zyn geheel aan elkander vaft, en liggen in verlcheiden

rigtingen : deze likballen zyn zwaarer dan de vorige,* de eene, die omtrent twee
duimen middellyns heeft, weegt eenonceen anderhalfgros.

No. CDLIII. Twee likballen zonder korft, en van een vaft famen-
weefzel.

Deze likballen zyn ook zo vaft als die, welke eene korft hebben; hun famen-

weefzcl is zo fyn, dat raen alleen door Ichraping zien kan, dat zy uit hair be-

ftaan; zy zyn geelagtig en rond, en hebben omtrent vyftien lynen middellyns:

daar is maar een geheel ; hy weegt twee grolTen.

No. CDLIV. Likballen met eene ongelyke korft.

De korft van deze likballen is korrelig en knobbelig, ongelyk en met plooijen,

het geen haar meer of min onregelmaatig maakt; de meefte egter zyn rond of
jondagdg; de kleur is bruin in de eene en ros in de andere.

No. CDLV. Likballen^ welker korft op zommige plaatfen dubbel

fcbyni.

De opperidakte van deze likballen is zeer ongeSyk ; de korft is op zommige
plaatfen meer verJieven dan op andere, en maakt randen, die zouden doen den-

ken dat ’er een tweede korft ware over die, welke men onder de randen ziet, maar

dezelve wegneemende , ziet raen , dat de ongelykheid der korft wordt veroor-

zaakt door de ongelykheid der binnenfte ftoffen: deze likballen verfchillen van
elkander in grootte, gedaante, en kleur ; daar zyn ’er ronde, platte, en onregelmaa-

tige; de eene zyn bruin en de andere gr
3'’s.

No. CDLVI. Likballen met eene ejfene korft.

Deze zyn zwart bruin of ros, de kleinfte hebben oinftreeks zeftien lynen mid-

dellyns en wegen flegts vier grolTcn.

No. CDLVII. Zeer groote likbal.

Deze likbal is-rond, en wat plat, de grootfte middellyn is vier en een half duim,

en de kleine drie duimen en tien lyncn; hy heeft een gladde geelagtige korft,

door welke eenige hairtjes gaan , en weegt negen oneen een gros en twee • en-

veertig greinen.

No. CDLVIII. Het geraamte van een (lier.

Dit geraamte is van een jong beeft; men ziet ’er de vereenigingen der aan-

groeizeien : het is het geen tot de befchryving van den ftier gediend heeft: het

hoofd heeft twee voeten en vier duimen omtreks, voor de hoornen en op
da



BESCHRYVING VAN HET KABINET. 2^5

de hoeken der kaakbeenderen gemeeten; de omtrek van de ribben is vyf voeten

;

en het voordel is vier voeten en drie duimen hoog, van den grond tot aan het
doornagtig uitfteekzel

, dat het hoogde is van alle wervelbeenderen : het agterdei

is vier voet, van den grond tot aan den buitenden hoek van het heupbeen,
No. CDIJX. De knokken van een koekop onthhot.

No. CDLX. De knokkeel van een ojjenkop ontbloot.

No. CDLXI. 7.eer groote offenboorn.

Dit is een linker hoorn, en dezelve is naar buiten uitgebogen en de punt naar
voren; de lengte, op de bolronde zyde gemeeten, is drie v'oeten zes duimen en
een half, en llegts tweevoeten twee duimen en zes lynen, op de holle zyde; de
middellyn van de bahs is-omirent zeven duimen ; de dikte neemt gelyk af tot aan
het einde, dat afgefneden of geknot is, ter plaatfe alwaar de hoorn veertien lynen
middellyns heeft; de randen van de bafis zyn ook afgevyld, dus is deze hoorn
verkort doch weinig aan de bafis

, want de randen zyn maar omtrent eene lyn ifik,

hy is in zyne gehecle uitgeftrektheid hol , de wanden zyn aan het eind drie lynen dik
ter plaatfe daar hy verkort is; men kan ’er den dagdoordcgeheele uitgeftrektheid door
heen zien, zo ver de kromte het toeiaat, zieiide door de onderlle opening; deze
hoorn fchynt niet gepolyft te zyn, intufifchen is ’er een ring van dezelfde ftofle,

zeftien lynen beneden het geknotte einde ; deze ring is zeven lynen breed en om-
trent twee lynen dik in het midden, hy is ’er niet aangevoegd , want men kan gee-
ne voeging zien, hy moet derhalven door wegiieeming van de ftolle van boven
en van onder gemaakt zyn : maar dan zoude dit deel veel dikker geweeft zyn

,

voor dat het bewerkt wierdt en de hoorn veel langer; de kleur is dezelfde als

die van de hoornen van den Hier en van den os , dit ftuk weegt zeven ponden min
een vierde deel.

No. CDLXII. Het tongbeen van een os.

Dit is het ftuk, waar yan in de befchryving van den ftier gefprooken is; alle de
beenderen, uit welken het beftaat, zyn door hunne kraakbeenderen famengehegt.

No. CDLXIII. Het geraamte van een voanfehaapen kalf.

Het geheeleagtcrfte gedeelte van dit geraamte is du bbeld van het zesde wervelbeen
van den rug af : zodat volgens deze gcheele uitgeftroktlieid de ruggeftreng twee tak-

ken maakt, van welken yder in eenenftaart eindigt, en een bekken heeit, en twee
agterfte pooten ; het voorfte deel van het geraamte is enkel

, dat is te zeggen, dat’cr
maar zes wervelbeenderen zyn van den mg, twee fclrouderbladen, twee voorvoeten ,
zeven wervelbeenderen van den hals en het hoofd : verfcheiden ribben zyn famen-
gegroeid, door haare gehecle lengte of ten deele; de zeseerfte wervelbeenderen
van den rug draagen zes ribben aan yder zj^de, welke aan een borftbeen van onderen
famcnloopen, gelyk geraeenlyk; de zeven andere wervelbeenderen van den rug van
yder tak der ruggraat, van welken reeds gelprooken is, draagen zeven ribben van
wederzyde van yder der takken ; die van de voorfte zyden eindigen aan hetzelfde
borftbeen ,

gelyk de ribben van de zes cerfte wervelbeenderen van den rug ; de
zeven ribben der agterfte zyden van yder tak van de ruggegraat ftaan naar agter

en eindigen aan eenigc ftukken van een tweede borftbeen, dat zeer onregeln^ati
’

is: het hoofd van dit geraamte is zes en een half duim lang, in eene regte lyn
gemeeten, en heeft een voet omtrek op de hoeken van het onder kaakbeen, en
de agterfte randen der oogputten ; het voorftel is een voet en drieduimen, vm den

IF. Deel. LI
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grond tot aan de doornagtige uitftedczelenj. die het hoogfl van alle de wervel-
beenderen van den rug zyn; da vier agterpooten zyn yder omtrent een voet en
vier en een half duim hoog, van den grond tot aan dan buitenften hoek van het
heupbeen : de ruggraat van dit wanfchapen geraamte is zo verdraaid

, dat men ’ec
niet ligt de afmeetingen van kan opgeeven.

No. CDLXIV. Een geraamte van een ander wanfcbaapen kalf.
Dit geraamte is dubbeld in alle zyne deden, behalven het hoofd, dat enkeld is,'

maar het agterhoofd heeft twee groore gaaten , aan hetwelk twee riiggraaten valt
zyn; de hals wervelbeenderen zyn zodanig gemaakt, dat de doornagrige uitfteek-
zeis naar buiten liaan , en de;binnenlle vlakte van het lighaam der wervelbeenderen
van de eene ruggraat naar binnen gedraaid is, en tegenovergerteld aan de binnen-
fte oppervlakte van de lighaamen der wervelbeenderen van de andere ruggraat;
de wervelbeenderen van den rug zyn byna in dezelfde rigting, zodat de ribben van
de bovenfte zyden van elk der ruggcgraaden eindigen aan een borftbeen dat om
hoogftaat, en de ribben van de onlterfce zyden van dezelfde ruggraaden eindigen
om laag aan een. ander borftbeen dat teges- over het eerfte ftaat ; daar is omtrent drie
duimen afftands tullcJien beiden : de gedeeltens der ruggraaten, die uit de wervelbeen-
deren van den rug beftaan , maaken aan yder zyde eene naar buiten ftaande verheven-
heid, en ftaan ter dezer plaacle omtrent vier duimen van elkander: ter plaatfe van
deze twee borften

,
die i’amen tot een eenige vereenigd zyn , ziet men van boven

twee fchouderbladen, en twee voorpooten, en twee andere fchouderbladen, van
ouderen, en twee andere voorpooten ; de laatfie wervelbeenderen van den rug van
de linker ruggraat , zyn in hunne natuurlyke plaatfing , zo, wel als het bekken en ,

de agterpopten ; maar de geheelc regeer ruggraat cn het bekken ftaan zo , dat de
linker agterpoot naar boyen Haat, cn die van de regterzyde naar beneden; het
eind van het opperkaakbeen fchynt niet gevormd, zo dat het onderkaakbeen zeer
veel naar voren lleekt: men kan van den oiiderdom van het onderwerp van dit ge-
raamte niet oordeelen, dan door de lengte der voeten; de voorpooten zyn van de
hoef trot boven de doornagtige uitfteekzelen der eerfte rngwervelbeenderen

, tien
duimen lang, de agterpooten zyn tien duimen en ee.i half lang, van het uiterfte

'

der hoeven to^aan den buitenllen hoek der heupbeenderen.

\ i\o GDLXV. Een hoofd van een geraamte van een wanfehaapen kalf.
Het heeft maar tien duimeu en een iialf omtreks, boven de oogen geraeeten ; de

fontanel is zeer wyd open ; het iiootd op het onderkaakbeen lleunende, is vier duim .

en een halfhoog; het lighaam van het (onderkaakbeen is’ van onderen in de lengte
zeer verheven, en veel meer naar evpredigheid dan in een volwaflen kalf; het
bovenkaakbeen is ter plaatlè van de eigenlykc neusbeenderen ingedrukt, en aan

j

de zyden voor deze indrukkingen iamengedrukt, en in zyne geiieele lengte naar de
regter zyde^ gedraaid, tot aan het eindde dat op verre na z > veel niet voor uit
ftaat, als het onderkaakbeen, waarvan het voorite eind naar boven ftaat, en waas -

van de tanden voor elkander ftaan.
. ..

Einde des vierden Deels.
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