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BESCHRYVING
DER

DIEREN.
EERSTE AJPDEËLING.

De Z OOGEND E DIEREN.

XXX. HO OF D S TUK.

Algemeene Aanmerkingen omtrent ifcHerkaauwéiï*

de Dieren ; hunne vier Maagen. Oorzaak van

de Herkaauwing en Verteering der Spyzen*

Erwyl tvy thans met onze Befchry

ving gevorderd zyn tot aan den

Zesden Rang der Zoogende Dieren

van den Heer Linn^eus, die uit

de Henkaauvóende , onder den Naam van Fecora

of het Vee, béftaat, zo zal ik kortelyk moeten

fpreekeii van deeze Eigenfchap , waar in zy

van meeft alle anderen én in 't byzonder vaa

den Menfch verfchillen*

Herkaauvtieri noemt iüeri , het ingefïokte Voed- k^^^
zei, na dat het weder in den Mond gebragt is, met

de Tanden klein te maafcen, en, met Speekzel

vermengd zynde , andermaal door te zwelgen *

ter volkomene Verteering in de Maag. By de

Latynen heet; zulks ruminare en rumigarz> by

I. Seil. III Si uk, A Ptï-



Hoofd
stuk.

Maaien.

2, Algemeene.Aanmer-kingsn

I. Afoeeu Pltniüs en Qüintilianus remqn&ere. Ruinen

XXX. wordt van gemeiden Plinius en Festus die

plaatsin
J

t Lighaam geheecen , in welke de Spyze

eerft vergaderd en/Van waar zy weder in óm
Mond gebragt wordt , en deswegens hebben de

Romeinen deeze werking Ruminaiio genoemd,

fchoon. de plaats , daar. de Herkaauwing ge-

fchiedt, geenszins den naam van Rumen draagt.

De Grieken noemden* het meenifcazein , meeru-

kaan 9 van 't woord mesrukein , dat omrollen of

omwentelen betekent : dewyl de Spyze, onder

het herkaauwen , als in de Mond omgewenteld

wordt.

De vïer De Dieren, in welken deeze Herkaauwing

plaats heeft , zyn daar toe met eën zonderling

geftel van Ingewanden voorzien ; des men ge.

meenlyk zegt, dat zy vier Maagen hebben. De
eerfte , en ver de grootfte , wordt by de Grie-

ken Koilia, in 't Latyn Venter of Ingtuviks ge-

noemd, en voert in 't Franfch den naam van

Pavfc , VHerbier , of la Doublé , in 't Engelfch

heet men ze Panch of Ciul , byde Duitfchers

Wank , in 't Neerduïtfch de Pejn's. Zy is fa-

rnengefleld uit een Vliezïgen, Vleezigen, Ze-

nuw- en Klier-Rok, en heeft verfchciden onge-

lykhedeo , die verdubbelingen zyn van den

Spieragtigen of Vleezigen Rok, gelyk de Heer

Grew heeft waargenomen. De tweede Maag,

in 't Griekfch Kekrumalon, in 't Latyn Reticu-

lum, in 't Franfch Re/eau of Bonnet, in'tHoog-

duitfeh das Garn of'die Matfe, is eigentlyk maar

een



OMTRENT DE HerKAAUWING. 3

een verlanging of aanhangzel van de Pens, en LAposeu

wordt in
?

c Engelfch Honey-comb of de Honig- XXX*

raat geheten , om dat zy van binnen in derge-
e
j"?°üFD~

lyke Celletjes of Hokjes is verdeeld, welke van

de Na: uur fchynen gefchikt te zyn , om 't her-

kaauwde Voedzel op te houden , dat hetzelve

niet te fchielyk overgaa in de derde Maag, en

daar van miiïchien wordt zy in 'c Neerduicfch

de Houwer of naar de figuur de Muis genoemd.

De derde Maag , die van de twee voorgaandea

geheel is afgefcheiden , en 'er niet dan door

een naauwe opening gemeenfchap mede heeft,

noemt men in 't Lacyn Omajus. 9 in
?

t Griekfeh

Ecbinos 9 in 't Engelfch Feck. In 't Franfch

voert zy j van wegen haar inwendig maakzel

,

den naam van Feuiilet, Millet, Mellier of PJeaiu

tier, in 't Hoógduitfch van Faltenmagen 5 Bucb

of Pfalter; dewyl haare Wanden uit een me-

nigte fmalle Scrooken , als Bladen van een Boek,

beftaan : in 't Neerduitfch heet zy de Boek-

pens. Zy is grooter dan de Muts doch klein-

der dan de vierde Maag , die in 't Latyn Ah-
masus , in 't Griekfeh Emiftron genoemd wordt

,

in 't Engelfch Reed, in 't Franfch la Caillette, om
dat zy in de Kalveren het Stremfel van de Melk

bevat , en daarom wordt zy in 't Hoógduitfch

Laab 9 in \ Neerduicfch de Leb of Autêrpens

gcheeten.

Om nu te begrypen , op welk eene manier Mmfct
de Verteering in deeze Dieren gefchiede , zo va« V«n§#*

moet men weeten , dat de Keel of Slokdanp *
**

h deeu xii siük. A 2 door*



4 Algemeens Aanmerkingen

I . Afdf.rl doorgang heeft in de drie eerften , maar niet in

XXX. de vierde Maag ; en tevens hebben die drie

s k°
FD *

eerfte Maagen gemeenfchap met elkander. De
eerde Maag of Pens heeft twee of drie groote

Zakken, in welken het ingeflokte Voedzel eerft

vergaderd en eenigeri tyd al broeijende geweekt

wordt , komende van daar weder in den Mond
tot de Herkaauwing, en dan wordt het door de

Keel nedergelaten in de tweede Maag of Muts

,

van waar het in de derde of Boekpens over-

gaat. De Zenuwtepeltjes in de eerfte , de Cel-

letjes in de tweede en de Plooijen in de derde

Maag , toonen ons dat de Natuur in zodanige

Dieren , die niets anders dan zulk een Voedzel

nuttigen , 't welk veel verfchilt van den aart

hunner Lighaamen , een grooter toeftel en om-

flag heeft moeten maaken tot de Verteering 9

dan in den Menfch en andere Dieren , die zo

wel Vleefch als Kruiden eeten , en ong<?lyk groo-

ter dan in zodanigen , die niets dan Vleefch ge-

bruiken. Hoe eenvoudig het Samenftel van de

Maag en het Gedarmte zy , in de verfcheurende

Dieren, hebben wy reeds in deTyger, Wolf*

Veelvraat en anderen gezien. In ons Lighaam,
9
t welk als een middelftaat heeft tuflehen die

twee uiterften , ftraalt nog een grooter vol-

maaktheid door ; dewyl in onze eene Maag de

toeftel van de gemelde vier Maagen als veree-

liigd is en beknoptelyk te famen gevoegd'

Men vindt 'er de Tepeltjes in en Kliertjes va?i

4e Pens, de Ruitjes of Celletjes vaa de Muts,

de
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de Plooijen van de Boekpens , en de werking i. Afdpel,

van de Agterpens , die de verteerde of in Pap XXX,

veranderde Spyzen in de Darmen uitbrengt, H°oF0--

wordt door 't Poortier verrigt. Deeze Agter-

pens , die met verfcheiderley oneffenheden is , ge-

lyk eensMenfchen Maag, fchynt het voornaam-

fte Werktuig der Verteering te zyn in jonge

Beeften , die niet dan Melk nuttigen , en zy

wordt om die reden ook wel de Maag genoemd,

Wy hebben nu wel gezien , wat de Werk- Oorzaak

tuigen der Verteering zyn in de Herkaauwendc
ka'auwin-',

'Dieren , maar de eigentlyke oorzaak der Her-

kaauwing dient nog kortelyk verklaard te wor-

den ; naamelyk, op welke manier de ingeflokte

Spyze weder in den Mond gebragt wordt , om
die met de Tanden klein te maaken. Doktor

Glisson was van verbeelding, dat de Pens, opge-

vuld zynde met raauw Voedzel , daar van een

vermaakelyke aandoening krygt , welke de Na-

tuur aanfpoort , om genot te hebben van de

Spyze , en derhalve , een famsntrekking in de

Buikfpieren en 't Middelrift veroorzaakende

,

dus de Pens op de Spyze doet werken , om de-

zelve in de Muts en van daar in den Mond op-

waarts te perfen. Doch wy gelooven riiet, ek*

die vermaakelyke aandoening zulks veroorzaakt,

maar veeleer, dat de opvulling van de Pens die

Ingewand, door de famentrekking der Vleezige

Vezelen van de Buikfpieren en het Middelrift

geholpen , de onverteerde Spyzen , die nog te

grof zyn om in de andere Maagen, de Muts en

I» Dillu lil Stuk. A 3 Boek«



6 Algemeene Aanmerkingen

h Afdeel* Boekpens , over te gaan , weder opgulpen doet;

XXX. doel) maar voor een klein gedeelte , en niet

HoofD- m:eT cjai »

t „ene ^2 Herkaauwing vordert. Waar

zou het anders van daan komen , dat deeze Rees-

ten op zekere tyden van 't Jaar minder herkaau-

wen dan op anderen , en die in de vetfte Wei-

den gaan het raeefte ; ja dat zy die veelal leg-

gende doen ? Indien ook de Pens zig niet van

het Voedzel , 't welk geen Herkaauwing noodig

heeft 5 aanftonds nederwaards ontladen konde, zo

zoude Melk in de Kalveren insgelyks moeten op-

gulpen err weder in den Mond komen, zo wel

als 't gene de Koejen gedronken hebben.

Dieren die, Deeze of dergelyke Werktuigen, tot Her-

wen.

aaU
* kaauwing en Verteering van de Spyzen , heb-

ben plaats in alle Viervoetige en Geboomde Die-

ren met gefpleeten Hoeven , geiyk de Ossen,

Schaapen, Bokken en Herten, met alle der-

-zeïver Soorten en Verfcheidenhederi: doch men

vindtze ook in Ongehoornde Dieren , gelyk de

Kemelen , de Haazen en KonYnen 3 ja van

de Rotten en Muizen Wordt zulks door lom-

mige Schryvers insgelyks verzekerd. Wat de

Kemelen belangt, daar aan "kan men, dewyl zy

ook viel Maagen hebben, geenzins twyfelen.

De Haazen en Konynen hebben maar ééne

Maag , en derhalve valt de Herkaauwing in de-

zelven rnoeieiyker te verklaaren (*). Egter kan

men

(*) 't Gevoelen van den Heer de Buffon daar om-
trent , kan men vinden in 't 11. Stuk deezer Nattmïiyke

IJiftorte, bhdz. 3 8 5.
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men 'er niet aan twyfeien.,, of zy doen zulks* T A „
*« AFDEEL»

terwyl' zy ook in de Heilige Schriftuur worden ^xx
geteld onder de Herkaauwende Dieren , en 't is Hoofd-

niet moeielyk tebegrypen, dat de onverteerde
slm*

Spyzen ook ïn de zodanigen weder opgegeven

kunnen worden , wanneer men aanmerkt , hoe

zulks by Oprispingen zorntyds in den Menfch

gefcbiedt.Waaiani doch,z9u men niet iets derge-

]yks aan andere Dieren toeichryyen * veeleer

dan te denken , dat zy hunne Kaaken over eL

kandcr beweegen en wryven om de Tanden te

flypen, gelyk .-de Heer KLEïivzig van de klui-

zen verbeeldt.
;

Meer zv/aaiigheid heeft het In, te verklaaren, Andere die

welke de reden zy , dat fonirnige' andere Die- f
Jefher "

ren , die ook byna alleen of geheel van Gras

en Kruiden > of Boombladeren en Vrugren, loe-

ven, gelyk de Paarden , Ezels, Zwynen, Rhi-

noceros, Olyphanten en Inkhoornen, geenszins

herkaauvven: doch de Natuur kan aan dezelven

eenige hulpmiddelen gegeven hebben, ons on-

bekend, die de Hcrkaauwing in de zulken ou

noodig maaken. Ik zal , om. de zorgvuldigheid
'

van den Schepper in deezen aan te toonen, hier

nog kortelyk het maakzel beichryven van

de Maag in de Bever , een Dier \ welk byna

onverteerbaare Spyzen, gelyk Hout en Boom-

fchors, nuttigt.

De geftalte van de Maag , in dit Dier, is Maag van

verwonderlyk, gelyk Blasiüs reeds opgemerkt
CiCn Beverè

ï.i?kïl. iiisitf». A4 heeft
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jg AFDEEL.heeft (*). 2y zweemde in figuur naar een Var-

XXX. ken , uitgenomen dat zy verdeeld werdt door
Hoofd- f t Groef of Holligheid , welke ne-

derwaarps liep en 'er als 't ware een dubbele

Maag van maakte. In de flinkerzyde , by den

Mond, was een Vleezige zelfftandigheid , vier

Duimen lang en Eirond van gedaante , geplaatft.

Tegenover de Groef , die zig uitwendig open-

baarde, was aan de binnenzyde een Zenuwag*

tig Heuveltje , 't welk zig niet zo ver uitftrek-

te naar den Bodem , dat de Maag 'er door in

twee-en werdt verdeeld. Daar de Vleezige Uit-

puiling zig vertoonde, kon men uit en inwen-

dig veele Putjes zien , of uit-enden van Vaten

,

meeftal rond van figuur en wyd. Sommigen,

aan den bovenkant van de Maag , fcheenen

halfmaanswyze van gedaante , en , wanneer ee-

nige der uitwaardfe deelen van de Openingen

weg gefneeden waren , ontdekte men van onde-

ren kleine Gaatjes , van de uitloozende Buisjes

in deeze Putjes. Uit de overblyvende droop

,

wanneer de Vleezige zelfftandigheid van buiten
#

gedrukt werdt r een Slymagtige StofFe, dienaar

Bevergeil rook, en, als men met een Pypje in

de Openingen blies , zette zig die zelfftandig-

heid

(*) Ik zou daarvan in de Befchryving van den Berer*

bladz. 423 , leeds gefproken hebben , indien ik nier in 't

1 Werk der Franfche Akademiften gevonden had, dat de
Ingewanden van dit Dier ^ waar onder ook de Maag,
weinig byzond^rs hadden t en naauwlyk* van die def

jonden verichilden,

\,
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Jieid fterk uit. Wanneer men 'er het buitenfte ^ apdeel
Vlies afftroopte , zag men dat zy befiondt uit XXX.
regte Vezels, evenwydig aan elkander loopen- Hoofo-

de, gelyk die van de Keel , en zy was bezet
ST!Ö

met ontelbaare Kliertjes , die Loosbuisjes heb-

ben , welke den inwendigen Rok van de Maag

doorbooren. Buiten twyfel leveren deeze die

Slymige Stoffe , waar mede de geheele Maag als

beflreeken of befmeerd is , uit, enmenkanniec

zonder reden vermoeden , dat 'er andere Klier-

tjes of Loosbuisjes zyn , die een Zeepagtig

,

ontbindend Vogt uitgeeven , 't welk eenige

Galagtige fcherpte heeft; in (laat om het kaauw*

fel van Hout en Boomen-Schors > waar mede de

Bevers zig voeden , te doen verteeren en het

Sap daar uit te trekken ; terwyl de gemelde

Slym de Wanden der Maag voor de al te harde

aanraaking van die ruuwe Stoffen befcliMt.

XXXI. HOOFDSTUK.
Befchryving van 't Geflagt der Kemelen , <yoaar

onder die gewoonlyk dus genoemd worden ; de

Dromedariflen of fneUoopende Kerneis; de Pe-

ruviaanfcbe of Hert-Kemel , en. 't Schaap van

Chili , dat de Vigonia- Wol geeft > begreepen

zyn.

/^vMtrent de Rangfchikking der Kemelen i$ Rang-

V^ onder de hedendaagfchen een groot ver-
fchikkili&

ichil , naat den byzonderen trant van Verdee-

ï. D§£t. iiistvx, A J ling*



to Bkschryving
LAFDREL.Ungj welke zy volgen. Klein, die zyne Ran-

XXXI. gen gefchikt heeft naar de gefleldheid der Poo-
Hoofd*

teQ piaatft den Kemel onder de Dieren , wel-
stuk. r

ker Voetzooien gevingerd of met Toonen zyn

,

en icfaryft hem dus twee~Vïngerige Pooten toe.

De Heer Brisson fchynt niet vreemd te zyn

van dit denkbeeld , wanneer hy zegt , dat de

Voeten der Kemelen niet met Hoeven zyn , ge-

lyk die der Runderen , maar met Klaauwen of

genagelde Vingeren. Om dat hy zyne Rang-

fchïkkiog naar de Tanden alleen maakt , zo ftelc

hy den Kemel , als enkel zes Snytanden heb-

bende in de Onder- en geene in de Bovenkaak ,

op zig zelf alleen in zyn Vierden Rang , en

fcheïdt hem dus af van de OfTen , Rammen,

Bokken en Herten, die hy, om dat zy agt Sny*

tanden onder in de Mond hebben , in den Vyf-

den Rang der Viervoetige Dieren plaatfl. De
Heer Linn^us maakt zynen Zesden Rang van

zodanige Zoogende Dieren , die geen Snytanden

boven maar zes of agt onder in de Mond heb-

ben , zeer veraf ftaande van de Kiezen , ge-

hoefde Pooten en Prammen by de Lie^hen :

geevende dit Dier daar in de eerde plaats.

Kenmer- By hem zyn de byzondere Kenmerken van
feea#

het Kemelen Geflagt , de volgende. Geen Hoor-

nen te hebben : zes Voortanden onder in de

Mond , van gedaante als een Spatel : de Kie-

zen daar van af ftaande , boven drie , onder

twee: de Bovenlip gefpleeten, Brisson merkt

aan , dat zy altemaal zeer lang zyn van Hals.

Om-
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Omtrent de Soorten van Kerneis is minder L Afdebl.

Gefchil dan in de Rangfchikking. Klein telt XXXI.

'er zes ; Bkisson en Linnjeus hebben 'er maar c

°°FD "

vier, ceweetentwee die in Afrika, twee die in soorten*

Amerika huisveften , als volgt.

(i) Kemel met ééne Balt op de Rug. j.

Vtameda*

De Naam , dien de Kemel of Kameel in alle rms.

Taaien van Europa draagt , is buiten twyfel af-
KerneL

komftig van 't Latynfche Woord Camehis', dat

wederom van het Grickfche Kameelos zynen oor-

fprong heeft , en dit van het Hebrceuiche Ga-

trial , 't .welk byna overeenkomt met het Chal-

deeufch Gamela , 't Arabifche Géinal en 't Sar-

razynfche Scbymel. De Italianen noemen hem

Camello, de Spanjaarden Camelo , de Enge]fchen

Camel, de Franfchen Chameau en de Duitfchers

Kameltbier. De jonge Kerneis en de Wyfjes

hebben egter in de Oofterfche Taaien verfchil-

lende Naamen Y gelyk men dit onder ons ook

ziet plaats hebben by het Hoorn^ en Wolvce,

de Paarden , Varkens en andere Dieren.

De Kemel is geen inboorling van Europa en Wooa-

het fchynt dat menze ook niet in Amerika vindt ;Plaats*

doch onder de Oofterfche Volkeren zyn ze me-

nigvuldig en die van Afrika worden voor de

grootfte en ftërkfte gehouden. De Arabieren

het>

(i) Camelus Topho Dorfi unico, Syfi. Nat. X, VL Ca«
snelus unico in Dorfo gibbo. Raj. Qvad. 143 Camelus»

Jonst. Onadr. Tab. XLL Gesn. Qjtadr. 15:9. Aldr*
Bifhlc. 90S.

I, Dekl. III Stwk,
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L Afdeel. hebben geen grooter Rykdommen , noch eenig

XXXI. Goed dat hun meer voordeel aanbrengt , en

Hoofd- wanneer zy van een ryk Man fpreeken , zeg-

gen zy, dat hy zo veel honderd Kemelen heeft,

ftellende die in waarde met het Vee gelyk, In-

derdaad , de Natuur heeft den Kemel tot een

zeer noodzaaklyk Beert gemaakt ,' in het door-

trekken van groote Zand-Woeftynen en Land-

ftreeken , daar men in verfcheide Dagreizen

geen Bron , Beek of Rivier ontmoet : want

deeze Dieren kunnen lang zonder Eeten of

Drinken zyn. Tot het draagen van zwaare

Pakken en Laften, inzonderheid op verre Tog-

ten , in de Noordelyke en middelfte deelen van

Afrika, in Arabie, Turkye en Perfie , worden

naauwlyks andere Dieren gebruikt , en de Tur-

ken bedienen 'er zig altoos van in hunne Kara-

vaanen.,

Eigen- De Afrikaanfche Kerneis zyn beter dan de
fchappen. anderen , dewyl zy veertig of vyftig Dagen

kunnen leeven zonder Voeder : men laatze

ilegts , wanneer menze ontladen heeft , in de

Velden weiden, daar zy allerley Kruid, Diftels

en Doornen , of takken van Boomen eeten , her-

kaauwende des nagts het ingeflokte Voedzel.

Als men 'er op een langen Togt mede gaat,

moeten zy vet zyn : want het is ligt te begry-

pen, dat zy in dit geval teeren op hun Smeer,

en om dié reden verkoopen de Handelaars der

Karavaanen , die uit Barbarie en Egypte naar

Ethiopië reizen, hunne vermagerde Kerneis, %o

dra
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dra zy daar gekomen zyn , neemende weder an- jc Afdeed

deren , die vet zyn , in de plaats, tot hunnen XXXI.

terugtogt. Die van Afie zyn zo fterk niet ;
H°ofCk

men moet hun dagelyks Voeder geeven ; doch

zy hebben ook die eigenfchap , van lang zon-

der Drinken te kunnen zyn , indienze maar Gras

of groene Kruiden vinden. Men voedertze

gewoonlyk met Gerfl: of Spaanfche Tarwe,

maakende een Deeg van Gerfte en Tarwe- Meel

met Water, en fteekende hun daar van Klom-

pen , als twee Vuiften groot , in- den Bek.

Dadels en gedroogde Vifch dient hun ook tot

Spyze.

De Kerneis zyn leerzaame Dieren. Men wil

dat zy , nog Jong zynde , het nederknielen

,

wanneer men hun de Kniejen met een Stok aan.

raakt, worden gewoon gemaakt, 't Is zeker,

dat zy hier door gelegenheid geeven , om ze ge-

makkelyk te kunnen belaaden en hun de Pak-

ken op de Rug vaft te maaken , fomtyds wel

duizend Ponden zwaar (*) ; doch doorgaans

worden die hun ter wederzyde van de Rug op-

gehangen. Zy geeven , zegt men , door teke-

nen te kennen , wanneer zy genoegzaam zyn

beladen , en gaan dan van zelf opltaan , ftooten

met den Kop of maaken eenig Geluid. Men
legtze geen Gebit in den Bek , maar door het

Vel, boven de Neus , wordt een Ring gedo-

ken,

(*) Ik vind in de Ditlionnaire des Arts O* Sciences *

gemeld van 10000 Pond; doch daar aal denkelyk eea o
te veel gefteld zyn.

i. Dkel III Stuk,
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I. AFDEEukeo , daar men het Touw of Leidzeel aan vaft

XXXI. maakt. Geen Roskam wordt gebruikt om hun
Hoofd-

de Rug te ftryken ; men zuivert hunne Huid
STUK*

flegts met een dun Stokje van Stof en Vuilig-

heid. Hunne Drek , in de Zon gedroogd, dient

deeze Dieren , in Turkye , tot een Legerftee , en

in de Woeilynen van Arabie wordt deeze Meft,

wanneer menze vindt , tot Brandftof gebezigd.

Als de Weg bekwaam is , gaat de Kemel met

een manhaftigen tred voort , zo wel in 't Zand

als op Aarde ; maar als men glibberige Kley-

gronden ontmoet , is men fomtyds genoodzaakt

Kleeden daar over heen te fpreiden, of te wag.

ten tot dat dezelven droog zyn; dewyl hy an-

ders vallen zou , wegens het Kuilentje zyner

Voetzooien. Dit Dier wil niet geflagen zyn:

om hetzelve harder voort te doen gaan , be-

hoeft men flegts te zingen of te fluiten, en,

wanneer 'er groote Troepen Kerneis by elkan-

der zyn , wordt ten dien einde op Trommels

geflagen: ook bindtmenze gemeenlyk Schellet-

jes aan de Pooten en den Hals , zo omze tot

loopen aan te zetten , als om elkander in enge

Doortogten te doen hooren.

Voorttee- In 't algemeen is dit Dier zagtzinnig , en toont

s'

immer zo weinig drift om een Menfch of Beeft

te beledigen , als een Paard of Ezel ; maar in

de Bronstyd wordt het onhandelbaar , of het

moet gefneeden zyn , en dit doet men diarom

meed alle Mannetjes, dewyl 'èr één genoeg in

ftaat is om tien Wyfjes te bevrugten. Een on-

ge.



VAN DE KEMELEN. Ij

gefneeden Mannetje is gelyk een Stier gevaar- j# Afpeeu

lyk om te behandelen , en , hoe gering ook zyne XXXL
Wapenen zyn , vcgt het niettemin op eeoe ver- Hoofd-

woede wyze , ftootende met den Kop €n by-

tende , fchoppende en flaande met de Pooten ,

zonder Leeuwen of Tygers zelfs te ontzien,

De Broiïstyd neemt aanvang in January en duurt

veertig Dagen ; dan neemt het Dier zyn zagt-

zinnigen aart weder aan. Pliniüs verhaak, dat

de Kerneis agtei waards , of met het Gat naar

elkander toegekeerd , paaren , en fchoon Aris-

toteles wil , dat zy dit op gélyke manier als

de meefte Viervoetige Dieren verrigten , Is 't

egter een voornaame reden om hier aan te twy-

felen , dat hunne Schaft niet voor- maar agter-

waards gekromd zy. t'Is zonderling, dat zy zig

in dit geval voor 't oog der Menfchen verber-

gen ; 't welk dit ftuk duiftcr maakt. Men wil

dat hunne Dragt een jaar duurt , en dat zy nïec

dan een of twee Jaaren daarna weder ritzïg

worden. Omtrent hunnen. Leeftyd is geen de

minde zekerheid. Sommigen ftellen dien op vyf-

tig, anderen op honderd en eenigen zelfs op

honderdvyftig Jaaren.

Hoewel 't waar is , dat de Kerneis buiten de Een Kemel
heete Landen niet aarten, zo heeft menze eg-teParys.

ter in de Zuidelyke deelen van Europa fomtyds,

doch zy leeven 'er zelden lang. In 't Jaar 1752

bragt men 'er tw^e te Orleans en van daar wer-

den zy naar Parys gevoerd : de eene was een

Dromedaris , met twee Bulten op de Rug , de

I. Deel, III Stv*.- aü*
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ï# AfDEEL- andere een WyfjeS Kemel, die maar drie jaareft

XXXI. gezegd tverclt oud te zyn, en niettemin den 14

Hoofd- February van 't volgende Jaar , op de Kermis

vafi St. Germain, een Jong voortbragt, dat eg*

ter maar drie Dagen leefde. Deeze Wyfjes Ke-
mel was nog zeer klein , doeh fcheen niettemin

vin gemelden Dromedaris bevrugt te zyn : want

de drift deezer twee Dieren jegens elkander was

ongemeen , willende zy niet eeten , drinken

noch ruften * indien men de eene van den anderen

afzonderde.

Lighaams- ^e Franfcke Akademiflen geëven öfis de Ont^

gcftalte. leedkundige Befchryving van een Kemel , die

van den top des Hoofds tot aan den Grond ze-

ven en een half Voet hoog was ; vyf en een

half van 't opperfte van de Bult gemeten ; de

langte zes en eeti halven Voet, die van de Staart*

met het Hair, twee en een half: de Kop eenen-

twintig Duimen , van 't Agterhoofd tot aan 't

end van den Snoet. De Kop is derhaWen klein ,

naar het Lyf gerekend* en de Hals byfter lang, an-

ders zou dit Dier , in poftuür , veel naar een

Paard óf Ezel gelyken. Ook verfchilt het daar

van , in 't uiterlyk aanzien zeer, door de Bult, wel-

ke het op de Rug heeft, beflaande grootendeels

uit zeer lange Hairen , die als overend ryzen.

Sommigen merken aan , dat deeze Bult uit Vet

of Vleefch beftaat, doch deeze Akademiften be-

vonden dat in hunne Kemel , wanneer men dit

Hair mer de Hand neerdrukte , geene aanmer-

kelyke Verhevenheid overbleef. Dergelyk lang

Hak
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Hair was 'er ook op den Kop en onder aan den j # Afdeel*

Hals, van vooren; zynde,voor 't overige, het xxxr.

geheele Lighaain, omtrent ais de Koeijen, be- ^ FDf -

kleed met kort Hair„ zagt op 't aanraaken, en

grysvaal van kleur, maar het end van de Staart

beftondt uit lange ftyve Hairen , als die der Paar-

de-Staarten.

De Poöten maaken een aanmerkelyke Byzon^öe Pooten.

derheid in dit Dier uit. 't Verfchil der Schry-

veren , waar van wy hier voor fpraken , of zy

met Hoeven of met Klaauwen zyn gewapend,

komt daar uit voort , dat de Voetzooien wel van

boven zyn gefpleeten , doch van onderen met

een Vleezig Kuflèntje voorzien , gelyk in de

Beeren en Katten plaats heeft , hebbende de twee

Toonen elk aan 't end een Nagel Dit Kus-

fentje, dat met een dik Vel bekleed is , maakt-

ze zeer bekwaam , cm in 't Zand te loopen j

doch op Steenagtige Gronden kweezen zy difc-

wils de Pooten , 't welk de Karavaanen , in 't

overreizen der Gebergten, zeer belemmert.

Voorts verfchil t de Kemel van de andere Die- Èëltegtlg*

ren door zekere Eeltagtigheden , waar op hy in
e ca'

't leggen ruft. 't Getal derzelven is aan de Bee-

nen zes ; te weeten vier aan de Voorpooten , op

ieder plaats daar zy zig buigen ; de bovenden

aan de agterzyde , maar weinig van het Lyf af;

de onderden aan de voorzyde , omtrent op 'I

midden van het Been : aan elke Agterpoot heb-

ben zy 'er één , omtrent ter hoogte van den1

bovenden der Voorpooten. Een zeveüde, wel-



xg Beschryviwg

I. AFDREL.ke een uitpuilende Verhevenheid maakt, vinde

XXXI. men onder aan de Borft : deeze was , in hunne
Hoofd gemel , agt Duimen lang, zes breed en twee

STUK
dik. By het doorfnyden van die Eeltagtighe-

den, vonden zy een Vergaaring van Etter, die

hun bcfluiten deedt, dat het wel waar kon zyn,

gelyk fommigen willen , dat de Kerneis de Jicht

of Pyn in de Gewrichten hebben.

Inwendige De inwendige deelen kwamen onze Ontleed-

deden. kundigen voor , veel te gelyken naar die van

het Paard : doch de Gal was niet
, gelyk ge-

woonlyk, in een byzonder Blaasje vervat , en

de Maag hadt eenige overeenkomft met die der

Herkaauwende Dieren. Dit Ingewand, egter,

was wel in vieren verdeeld , doch men vondt

er dat verfchillend maakzel niet in , 't welk

plaats heeft in de vier Maagen van het Hoorn-

en Wolvee. Zy waren , in de Kemel , alleen-

lyk onderfcheiden door zekere vernaauwingen

,

welke maakten dat de eerfte Maag , die groot

en ruim was, een andere zeer kleine voortbragr,

waar op een derde volgde , zo groot niet als de

eerfte, maar veel langer, en de vierde, einde-

lyk , kwam in grootte en gedaante met de twee-

de overeen.

Zakken ia Boven aan de tweede Maag vonden zy veele

de Maag. vierkante Openingen , die ingang gaven tot om-

trent twintig Holligheden , als Zakken geplaatft

zynde tufichen de beide Vliezen, waar uit de

zelfHandigheid van de Maag is famengefteld.

Op 't zien van deeze Zakken dagten zy , dat

die
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die wel de Ontvangplaatfen konden zyn , m wel- ^ ^fdfel.

ken Plinius zege dat de Kerneis het Water zeer x\XT.

lang bewaaren , 't welkzy, als 'er gelegenheid Hoofd-

toe is, in groote veelheid drinken, om 'er ver-'

volgens dienft van te hebben op hunnen Togt

door drooge Zand-Woeftynen , en 't v/elk de

Menfchen zelfs , fomtyds, uit gebrek van Water

de Kerneis doödënde ^ nog in derzelver Lighaam

vinden.

De Dariiieh waren van vïerderley looft»' De 'tGedarm.

eerfte, by den uitgang van de vierde Maagbe- te'

ginnende , middelbaar van dikte , zes Voeten

lang: de tweede, ter langte van twintig Voe-

ten, gefronfeld en geplooid, ja als in veele Cel-

letjes verdeeld i de derde dikker en tien Voe-

ten lang : de vierde en laatfte de allerdunfte,

maakten zesentwintig Voeten (*) uit: zo dat het

geheele Kanaal der Darmen meer dan zedig

Voeten lafcg was en het zou nog veel langer ge-

weeft zyn , indien men de Rimpels en fronfe-

lingen had ontplooid : dat is tien of twaalfmaal

de langte van den Kcmel. Kier ziet men we-

derom hoe de Natuur voor Dieren , welker Ver-

teering by uitfiek langzaam is , op een byzon-

dere wyze heeft gezorgd (f).

Het maakzel van de Tong was ook zeer zon- ^e ToöBp

derling. In plaats dat alle Tongen byna , die

rauw

(*) Zes en vyfrig Voeten vindt men in de Ovitrages

adeptéz, maar dan komt her niet overeen met de iangrè

Van 't geheele Kanaal , welke 'er op 11 Totfes of 66
Voeten gefield wordt.

(f) Vergeiyk bladz. 4,

1. Di.EL. IIISïuil. B 2
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I. Afüeel.tuuw zyn , haare kleine heuveltjes zodanig ge-

XXXI. plaatft hebben , dat de puntjes .binnenwaards

,

C/rrfJ
)FD

overhellen ; vondt men, dac een gedeelte der
>I UK*

Kemel-Tong ze bukenwaards hellende had. De
uiterlte helft, naamelyk, zynde zeer dun, was

op de gewoone wyze ruuw ; doch de helft naar

den Wortel toe, zynde zeer dik, hadtin 't mid-

den een klein Rondje , als een middelpunt tus-

fchen veele Tepeltjes-, die deeze gantfche helft

van de Tong bedekten , en welker toppen allen

van dit middelpunt waren afgekeerd, maakende

cene ruuwheid, als men ze, in een koers naar

5

c middelpunt toe, aanraakte. Tuffchen deeze

Heuveltjes hadt men 'er anderen , op twee ryën

gefchikt , in regtc lynen , vyf op ieder ry , die

zig als Navels vertoonden.

Gebruik. Het Vïeefch der Kemelen wordt van de Afri-

kaanen en Arabieren gegeten , die hetzelve,

klein gefneeden of gehakt, en gaar gekookt of

gebraden , het geheele Jaar door bewaaren in

Aarden Potten , tot hun gewoone Voedzel. Men
wil , dat hetzelve de Waterloozing bevordert

:

doch onder de Jooden was het , waarfchynlyk

om de geilheid , een verboodenSpyze. Prosper

Alpiisus verzekert, in zyne Natuurlyke Hiflo-

jïe van Egypte , dat de Kemelen-Melk met

vrugt gebruikt wordt tegen een menigte vaa

Kwaaien ; de Aamborftigheid , Geelzugt , Wa-
terzugt , en allerley veriloppingen van de Inge-

wanden. Men ziet onder de Arabieren zelden

Schuiftige Huïdk waaien , 't welk* van deezen

zeif*
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welfden Autheur aan 't gcduurige gebruik vanj^pDEFL.

die Melk worde tocgefchreeven.
.
Het Smeer is XXXI.

van een meer ontbindende kragc dan veele an- Hoofd-

dere Vetten , dewyl 'er veel vlugge deelen in
STÜK#

gevonden worden. Niet minder munten de Uit-

werpfelen daar in uit, die zeer fcherpzyn. De
Drek gedroogd zynde en tot poei'jer gemaakt

,

dan met Honig gemengd en als een Pap opge-

legd , maakt de Gezwellen zeer fpoedig ryp , en

doetze fomtyds verdaan. De Pis der Kemelen

plagt het Armoniak-Zout , dat hedendaags op

veele plaatfen in Europa, en meeft omtrent de

brandende Bergen, uit den Grond gegraven, of

door Kond van Zee-Zout , Pis en Roet , gemaakt

wordt , uit te leveren. Sommigen willen ook,

dat de Herfenen, gedroogd, in poeijer gebruikt,

tegen de Vallende Ziekte zouden dienen. Meer

dan genoeg uitmuntende hoedanigheden , indien
J

er maar de helft van waar was, zegt Pater La-

bat op zyne fchertzende trant.

Wat het Kemels-Hair belangt, dat zo bekend Kerneis*

en menigvuldig in gebruik is ; hetzelve komt ,

iair*

zo de Heer Tourkefort verzekert , van Gei-

ten van Angora , die zeer fyn lang wit Flair

draagen , daar de fraaifte Kamclotten in Tur-

kye van gemaakt worden , en waar van men
het groffte , in Engeland en elders , tot an-

dere Stoffen bezigt of onder deParuiken mengt.

Het draagt den gemelden naam , om dat het op

Kerneis wordt vervoerd. Van de Schaft deezer

Dieren, die aan 't end haakswyze is omgeboo-

ï.deei* iixstvx. B 3 gen 5
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I. AFDEEL.ge^ ? e^ wel anderhalf of twee Voeten lang f

XXXL maaken de Arabiers Peezen tot hunne Schiet-

Hoofd- boogen .

STUF. °

II, (2) Kemel met twee Bulten op de Rug.

Dromeda- Van de voorgemelde geftalte, naamelyk met

ééne Bult op de Rug , zyn alle de Kern els in

Afrika , Arabie en Turkye , doch in de Ooftely-

ke deelen van Afie vindt men 5

er , die twee

Bulten op de Rug hebben , wordende gemeen-

lyk Dromedaris/en genoemd , hoewel de aller-

oudfte Schryvcrs dien naam aan den gcwoonen

Kemel geeven. Hier van komt clc Latynfche

Naam: want BaEbriana was dat Landfchap van

Perfie, 't welk nu Chorazan geheten wordt, ten

Zuidooften van de Kaspifche Zee. De andere

Naam wordt van het Griekfche Woord dromein,

dat loopen betekent , afgeleid.

V fchil
^er °Penbaart zig onder de Natuurbefchry-

©ver den vers een groot verfchil ; dewyl fommigen
, ge-

Naam. jyj. rAjüs 9 ^en Kemel met ééne Bult Drome-

daris noemen , anderen dien naam toe- eigenen

aan den Kemel met twee Bulten. Dal-e zegt

,

van een verftandig Man , die onlangs in Afia en

Afrika gereisd hadt, verftaan te hebben, dat de

gewoone Kemel maar ééne Bult heeft , doch

dat mén 'er eenigen vindt met twee Bulten , die

zeer zeldzaam zyn , en waar van de groote Hee-

ren

(2) Camelus Tophis Dorfi duobus. Syfl. Nat. VI. X
DromeJarius. Jonst. Q^uadr. Tab. XLIV. Fig. i, Came*
lus. 6-esn. gjtadr* 151. Aldrov. Biftdc, 907.
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ren in Perfie zig alleenlyk als Rypaardcn bedie-j, hmmu
nee 5

om de fhelheid van hunnen Loop. De XXXI.

Konïnglyke Akademie der Weetenfchappen ver-
gT
"^FD*

nam , onder de Regeering van Lodewyk den

XIV. , van den Perfiaanfchen Afgezant, die toen

Ce Parys zig bevondt , dat 'er in Perfie Kerneis met

twee Bulten zyn , uit Turkejian 'm Tartarie,

Jbeooften de Kaspifche Zee , oorfprongclyk, die

in Perfie zeer veel geagr worden 9 dewyl hunne

dubbele Bult hun bekwaamer maakt om ze te

beryden.

De Heer Kxkxn fielt den Dromedaris van Verfcheï-

Rajhs en van de Franfchc Akademiften , waar ii€nmdm >

van ik de voorgaande Ontleedkundige Befchry-

vlng'heb ontleend , ais een verfehillende of mid-

del-Soort tuilchcn de twee eerften van Lim-

n/eus voor; zeggende ; dat hy de grootfle is 5

hebbende boven en onder een Bult, en voeren-

de den Naam van Imcl in Arabie. Men vindt

in de Naimtrlyke 'Hifiorie van Jleppo vier Ver-

fcheidenhcden van Kerneis , naamelyk : i. Ds
Turkfche 5 zyncie de grootfte en breedfte , die

't meefte Hair van allen heeft en?dcmkerft is van

kleur ; kunnende ten minde agthonderd Pond

draagen: doch deeze is in de Zomer-Maanden ,

dewyl hy de Hitte onder de Laft niet kan uit-

ftaan, onbruikbaar: 2. De Arabifche, die zel-

den meer draagt dan vyfhonderd Pond , doch

zig niet aan de Hitte kreunt, voedende zig on-

derwegs met Diflelen en andere Kruiden ; zo

dat hy zig wel veertien Dagen zonder drinken

J. Deel. XII Stuk, B 4 kaU
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ï. AFDEEL.k<in behelpen: 3. De Dromedaris, die bleeker

XXXJ. is van kleur en fraaijer van Geftalte dan de Ara-

Hogfd- 5ifche 5 leggende op éénen Dag meer wegs af,

dan de ander in drie Dagen: 4. De Perfiaanfche

Kemel , onderfcheiden van alle anderen , door

zyne twee Bulten op de Rug.

Hunne Men behoeft dan niet meer over den Naam
yipgheid. te twiften : daar men weet dat deeze Kemel

,

met twee Bulten , in fnelheid de Laftbeeften

,

die men in de Karavaanen gebruikt, ver over-

treft, leggende wel vyf-en-dertig of veertig My-

lenin een Dag af, en gaande , tien of twaalf

Dagen agtereen , met die zelfde vlugheid voort.

Men vindt 'er die de Arabieren Grumazecb noe-

men , dienende in 't Ooflen voor Poftpaarden;

waar van men in Vrankryk twee gezien heeft,

welken de Groote Heer tot een Gefehenk

zondt aan den Koning,

Lighaams- Zie hier de Befciiryving van den tweebulti-

S$ l 3 te
* gen Kemel , uit het Werk van den Fleer Bris-

son. Hy is , van de top des Hoofds tot aan \

begin van de Staart , ongevaar agt Voeten lang

:

de Kop heeft, van het uiterfteder Bovenlip tot

aan het Agterhoofd , de langte van drieen-

twintig Duimen ; de Ooren van vier Duimen >

de Staart van twee Voeten. De voorfte Bult,

die grooter is dan de agterfte , komt zeven Voe-

ten boven den Grond. De Bovenlip is als in

een Haas gefpleeten. Het Hair der Bulten , op

«den Kop en aan den Hals , is zeer lang ; doch

anders oyer 't geheele Lyf kort, Hy heeft zes

Eelt*
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Eeltagtigheden aan de Beenen , en eene aan de
I# afdeel.

Borft, gelyk wy van den Kemcl bevoorens ge- XXXI.

zea;d hebben. Ook zyn de Voetzooien even Hoofd-
STUK»

als in die Soort, en de Tanden , gelyk in de •

Kenmerken van die Geflagt gemeld is.

De Dromedaris , die zig nti tien Jaaren ge-

Jenden te Parys bevondt , en gezegt werdt veer-

tien Jaaren oud te zyn , was , zonder de Bulten

te rekenen , zes Voeten hoog , en tien Voeten

lang. Hy hadt vier Neusgaten aan 't end van

den Snoet ; twee groote en daar onder twee

kleine, dienende tot de Ademhaaling: de Oo-

gen groot en uitfpringende : het Voorhoofd plat

en breed , met kort Wollig Hair : de Ooren

kort en rond: den Hals zeer lang: de Kniejea

dik. De Voorpooten waren aan de Voetzoo»

len van onderen weinig gefpleeten ; doch de

Agterpooten veel 3 omtrent als in een Os. Van

de bovenfte Kiezen , welken het Dier 'er we-

derzyds twee hadt , was de agterfte langer en

agterwaards krom geboogen , omtrent als de

Slagtanden van een Zwyn : de Tanden der On-

derkaak geleeken naar die van een Paard, ge-

lyk ook de Tong , doch 't Gehemelte was rauw*

als dat van den Ezel. De Schaft, niet dikker

dan een Schryfpen , maar zeer lang , was agter-

waards gekeerd , zo dat het Water boogswyze

naar agteren geloosd werdt : cgter merkte men

aan , dat de Schaft zig zo wel voor- als agter-

waards kromde. De Ballen , een weinig onder

de Staart geplaatft , vertoonden zig in de

x.deel, ift'STu*, Bb 5 Brons-
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LAfdeel. Bronstyd vry duidelyk, doch waren anders mauw*

XXXI. lyks zigtbaar. Alsdan geeuwde het Dier dik-

Hoofd- w jjs . £e top van
>

t Hoofd fcheen fterk tezwee-
STUK.

• ten ; het fchreeuwde ook luider en menigvuldig

ger dan gewoonlyk , en zyn Geluid was ver-

fchrikkelyk, byna als 't brullen van een dolle

Stier : het at en dronk weinig , wierdt mager en

raakte bykans al zyn Hair kwyt. Gezond zyn-

de kon het twintig of dertig Ponden Hooy op

eenen Dag eeten , en als het Dorft had , dronk

het yerfcheide Pinten tevens. Men bevondt

dat het meer dan duizend Ponden gewigts op

zyne Rug kon draagen.

nl (3) Kemel met een gelyke Rug en een Bult aan

Gtama. de Borft.

Feïüviaan-

febeKemd. Men zou, op 't uiterlyk aanzien, haaft twy-

felen , of dit Dier niet veeleer de geftalte had

van een Schaap ; gelyk het ook van de Fran-

fchen Monton de Perou genoemd wordt , en by

Johnston is het, Tab. XLVI. onder den naam

van Ovis Peruana, afgebeeld: doch behalve de

langte van den Hals , een der Kenmerken van het

Kemelen-Geflagt , verfchilt het ook door zyn

zeer kort Hair daar van , en het wordt tot een

Laftdier gebezigd, als de Kemelen. De Spaan-

fchen noemen het Glamaof Lhama, de Inboor-

lingen des Lands de bonte Moromoro. Matthio-

lus

(3) Camelus Dorfo Isevi, Topho Pe&orali Syft. Nat.
VI. X. Camelus Peruvianus GUma di&us. Raj. Ouadr*

145, Peloa Ichiatl Oquitli. Hern. Mexk. 65o.
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lo geeft 'er den Griekfchen Naam aan van x. Afdeel,

Hert-Kameel , 't welk eenigcrmaate te verwon- XXXÏ.

deren is, daar het in 't geheel geen Hoornen Hoofd-
STUK.

draagt,

Delangte is, van den Kop tot aan de Staart, Ggftaltt.

zes Voeten; de hoogte, van de Voetzooien tot

aan de Rug, niet meer dan vier Voeten. Zyn

Kop , Hals en gefplecten Bovenlip , als ook de

Teeldeelen; doen het naar een Kemel gelyken,

en het heeft ook geen Voortanden in de Bo-

venkaak. Matthiolus maakt 'er een Dier van

met gefpleeten Hoeven, maar hy tekent aan,

dat het fcherpe Nagelen heeft, en rondom de*

Voetzool een zeer dikke Huid, gelyk in de

Kemelen. Onder aan de Borft is een uitpui-

ling als een Gezwel , waar uit geduurig eenige

Etter fchynt te loopen. Het Lyf is bekleed

met zeer kort Hair, zynde in fommigen wit,

in anderen bruin of zwart , en in eenigen

gemengeld van kleur.

Deeze Kemel onthoudt zig in Zuid»Amerika, Eigen

voornaamelyk in Peru en omftreeks Rio Bamba fchaF?ei

zeer menigvuldig, Hy is gemakkelyk tembaar

en in ftaat om eene Laft te draagen van twee-

honderdvyftig Pond: maar, vermoeid zynde

,

gaat hy op den Grond leggen en men kan hem

niet weder op doen ryzen, dan door de Ballen

te knypen of te knellen. Men merkt aan , dat

dit Dier zagtzinnig zy van aart en niemand

kwaad doet ; doch , toornig gemaakt zynde , het

Voedzel dat het genuttigd heeft, of eenigftin-

i. öfcju. in Stux. kend
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J. Afdeel.
kend Vogt, op zyncn Vyand uitbraakt, bevui-

XXXI. lende denzelven op een verren afftand, door

Hoofd- $q langte van zyn Hals. Men wil, dat het
STUK

dïkwils een Kwaal, die men Caialepfis noemt of

Verftyving der Leden, onderhevig zy.

iv. (4.) Kemel zonder Bulten , het Lighaam met

Sch^p' Wo1 hekleed '

Deeze Kemel fchynt van fommigen met den

voorgaanden verward te worden , hoewel hy 'er

zeer door het Hair van verfchik , dat by uitftek

fyn is, en Vigonia-Wol genoemd wordt. Hyis

•zo hoog niet van flatuur als die, en heeft ook

veel kleiner Kop en Ooren , naar reden van het

Lighaam, 't welk ook van agteren niethoogeris

dan van vooren , gelyk in de Glama. De In-

wooners noemen hem Pacos , doch de gewoone

Naam is Schaap van Peru of 'Chili, alwaar hy

zig voornaamelyk onthoudt.

Brisson zegt dat de kleur, in deeze, is als

ïn de voorgaande : volgens Linn^eüs is hy van

boven geheel Bloedrood , van onderen wit , en

wordt niet tot het draagen van Laften gebruikt.

Anderen merken aan, dat de Pacos weinig Hitte

kan verdraagen, en de Glama in 't geheel geen

Koude. Daar zyn nog Peruviaanfche 'Schaapen,

Amida genaamd, die men als Paarden of Ezels

tot ryden en Laftdraagen bezigt,

(4) Camelus Tophis nuilis, Corpore Lanato. Syfi.Nat,

VI. X, Camelus Peruvianus Laniger, Pasos diftus. Raj.

Qutdr. 147*

XXXIX
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XXXIÏ*

XXXII. HOOFDSTUK. stok?
*

Befcbryving van het Muskus-Dier , en in 't by-

zonder van het Beursje daar het Moskeljaat in

is vervat^ als ook deszelfs Gebruik.

DE Heer Brisson, die in zyn VyfdeRang ,
Kenme^

welke de gewoonlyk zogenaamde Her-

kauwende Dieren bevat , een Afdeeling maakt

van de zodanigen die geen Hoornen hebben

,

brengt dezelven tot één Gefïagt onder den naam

van Trdgulus of Chevrotain, waar van het Mus-

kusdier by hem de vyfde of laatfte Soort is. Dé
Heer Klein heeft het onder de Bokken geplaatft,

waar toe de Naam , dien het hy fommïge Schry»

vers draagt (*) , aanleiding fcheen te geeven

;

doch Rajus ooordeelt met reden dat het nocli

tot de Herten, noch tot de Bokken behoort *

dewyl het zeker is dat het geen Hoornen draagt

en nog twyfelagtig of het wel herkaauwe. De
Heer Linnjeüs heeft hetzelve in deeze Rang

geplaatft en door de twee kromme Hoektanden,

die het boven in de Mond heeft , waar aan van

niemand getwyfeld wordt, van de anderen on-

derfcheiden.

De

(*) Mofchus. Syfl. Nat. VI. X. Animal Mofchïferum,

Raj. Quadr, p. 127. Capreolus Mofchi. Gesn. Ot^adr»

p, 695-. Capra Mofchus. Aldr. Bifelc, 743. Jonst,

Quadr.tf. Tab. XXXIX. Mofchus. Schroek. Menogr*

Tab. XLIV.

hD&hit III Stuk,



I.Afdeel.

XXXII.
Hoofd

stuk*

Naam.

Eigen-

fchappen.

Afbeel-

dingen.

20 Beschryving V A iï

De oude Schryvers hebben dit Dier Muskus-

Bok of Geit geheeten , en fommigen de welrie-

kende Hinde. De Chineezen noemen het Hiam,

de ïtaliaasen Capriolo del Mitsco en de Duitfchers

Bifemtbier of Bifemrèecb. Ik heb den Latynfchen

Naam van Rajus gevolgd , noemende het in 't

Neerdukfch Muskus Dier, om dat het de Mos-

keljaat uitlevert.

Het wordt meeft gevonden in Tartarie aan de

Grenzen van China 5 alwaar de koftbaarheid der

Stoffe die het draagt, hoewel het zeer moeielyk

te vangen is, aanleiding geeft om 'er optejaa-

gen. Men vindtze ook, zo 'tfchynt, in Egyp-

te en Afrika, doch daar zoudenze geen uitftee-

kende of kromme Slagtanden hebben aan de Bo-

venkaak : ook wil men dat 'er in Pegu geheel

witte zyn : anderen fchryven van gehoornde

Muskusdieren. In 't algemeen is weinig aan-

gaande de Levenswyze bekend, doch fommigen

meenen , dat het op welriekende Planten , en

in 't byzonder op de Nardus aaft.

De Afbeelding van Johnston (*), hoeweide

Heer Brïsson dezelve voor taamelyk goed aan-

merkt, is zekerlyk zeer onvolkomen, zo ten

opzigt van de Gefïalte, als van de Vagt, die

niet glad en gevlakt is, gelyk dezelve zig daar

vertoont, maar zeer ruig en eenigermaate ge-

ftreept. Niet minder zou men kunnen twyfe-

len aan de egtheid van de Figuur welke Sf.ge-

RUS

(*) Tab. XXIX , onder den Naam van Cafreolits M—
fihi) Bifcmthitr*
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rus daar van heeft in 't licht gegeven (*), ge- l Afdeel.

maakt naar een Vagt, die door den Amfter- XXXII.

damfchen Koopman Breyniüs ten dien einde STÜiU

gunftig verleend was , doch waar in hy aanmerkt,

dat de Tekenaar de Oogen , Tong en Agtertan-

den in de Onderkaak, uit zyn hoofd of verbeel-

ding heeft bygevoegd. Een egte Afbeelding,

wel is waar, van dit zelfde Dier, is door de Je-

fuiten uit China overgezonden , zynde van een

Wyfje, 't welk, zo zy aanmerken, gezegd

werdt geen Muskus te hebben; doch deeze Figuur,

zeggen zy, was in hun Huis te Peking door

Pater Icnatiüs Sichelbarth getekend naar een

dood Dier,
3

t welk hun gebragt werdt. De
Chineezen , die het Mannetje gezien hadden

,

zeiden dat hetzelve niet veel daar van verfchil-

de, uitgenomen dat het grooter Tanden, enee-

nigermaate Slagtanden had, gelyk die van een

wild Zwyn. Zy belooven de Afbeelding van

het Mannetje by de eerde gelegenheid te zul-

len overzenden. Men noemt, in China, zo

wel het Mannetje als het Wyfje Hiam Chamfu , 't

welk zeggen wil , de kleine weiriekende Rhee (f).

Ook toonen die Afbeeldingen aan, dat men
het beter by een Rhee of Hinde , dan by een Lighaaó»

halfjaarige Big kan vergelyken ; dewyl het
Gd*aIte*

fchraal van Lyf is en dun vanPooten. Delang-

te is , volgens den Heer Brisson , van den top

des
(*) Ephem.mt. Curiof. Aon. VI. Obf 129.

(f) PbiLTranfaft. Vol. XLVII pag.321. Waar uit da
Afbeelding in 't II. Deels I, Stuk van 't HolUndfib Ma*
gazyi gebragt is.

IDeel, 1XJ Sxvk,



Beschryvikfc van

Hoofd
STUK.

I.AFDREL. des Hoofds tot aan de Staart, dien het maar

XXXII. zeer kort heeft, drie Voeten, en die van déft

Kop een half Voet. Segerus bevondt de lang-

te van de gemelde Vagt , die fterk naar Mus-

kus rook , zes een half Vierendeel van een Am-

fterdamfche Elle, (dat is drie en een halven

Rynlandfchen Voet,) zonder den Kop te reke-

nen. Men vondt 'er geen het minde blyk van

Hoornen of Staart aan. De Ooren , welken naar

die van onze Konynen gelyken , zegt Brisson,-

zyn vier Duimen lang, de Voorpooten veertien

Duimen. De Snoet is puntig. Het heeft in 't

geheel zes en-twintig Tanden , te weeten agt

Snytanden in de Onderkaak , en even zo veel

Kiezen , wederzyds vier ; iiï de Bovenkaak ook

zo veel Agtertatnden , en daarenboven twee

Hoektanden, aan ieder zydeeen. De Kleur van

den Kop en Pooten is bruin , die van den Buik

en onder de Staart wit ; doch voor 't overige

is 't geheele Lyf bedekt met Hair,* datüitgeet

Katftamebruin en wit is gemengeld,

De Heer Segerus is zeer omstandig in de

befchryving van de Vagt , welke , zegt hy , fier-

lyke Vlakken heeft , als die van onze jonge Rhee-

bokken. De kleur van fommige Hairen was,>

op de Rug inzonderheid en op de Zyden , aan

de enden gemengeld, in eenigen uit dengcelen

Kaftaniebruin , in anderen uit den bruinen geel:

aan den Buik waren zy Afchkleuriger , doch aan

den Kop uit den witten en Afchgraauwen Kas-

tanjebruin * als ook aan den Halsj daar zy bo-

ve-n--

Öe Vagt

en 't Hair.
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¥eftdien, door een Verzameling van witte Hai-[
# Afdeed

ren, kromme ftreepen maaken , ter breedte van XXXif.

ëen Vinger. De langfte Hairen , voorts, zyn * iooFil *

die , welke aan de Billen en aan den Buik , na-

by de Agtèrpoóten, zitten, alwaarzy den mid-

delden Vinger in langte evénaaren. Van daar i

naar den Hals toe, worden zy allengs korter ';

in dier voegen egter, dat zy toe zo verre dé

langte van een Pink behouden ; ntaar asfn deii

Hals zelf zyn zo lang niet, en die den Kopen

Pooten bekïecden zyïi de allerkórtfteri. Deezfc

laatften , tevens , zyn zeer zagt en fyn ; de

langfte, in tegendeel, zeer dik en hard. Allen,

èïndelyk, hebben zy dit gemeen, dat zy, voor-

naamelyk omtrent den Wortel , in de langte

eenigermaate bögtig worden omgedraaid , en zó

broofch zyn , dat zy by de mïnfté uitrekking

aan Hukken fpringen. Ik heb nog nietltunneil

waarneemên dat zy hol zyn , gelyk fommigen

van 't Herten-Hair Verhaalen; zelfs niet met een

Mikroskoop : zy zyn egter , wat het Merg be-

langt, voos. Schroeckiüs verbeeldt zig, niet-

femïn ,* dat 'er een holligheid in deeze Hairerï

?y ,
gelyk in 't Menfchen en ander Hair ; alzo

hy die in de grootfte en difcfte duidelyk waar*

genomen hadé.

Deeze laatfte Schfyver kreeg gelegenheid om HéMife

drie van deeze Vagten, die wegeiïs haare Reuk
kus Bmïi*>

en zeldzaamheid zeer koftbaar zyn , naauwkeü-

ttg te befchouwen, en om het Beursje van de

Muskus te doen openen. Het is èêS weinig

%W*x&t 111 Stuk, G ag?
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ï. Afdeel. agter de Navel geplaatft, hebben Je de langte

XXXlï. van drie, de breedte van twee Duimen, en pui*

.Hoofd-
jencje omtrent een Duim uit; hoewel men het,

STUK. '

wegens de langte van het Hair, daar het in zit

,

niet zeer duidelyk kan zien- In de gedroogde

Vagt vondt men de Huid van dit Beursje zeer

hard , zo dat men die naauwlyks met een fcherp

Pennemes doorfnyden kon : de zelfftandigheid

van 't Moskeijaat , daar in vervat , omtrent een

half Once zwaar, was nog vry week en vog-

tig , tot walgens toe fterk van Reuk. Door de-

zelve liep een bogtig Vlies, als met een Zil-

verglans blinkende , en de Stoffe zelf vertoon-

de zig gelyk geronnen Bloed, beftaande, daar

zy droogft was, uit Korreltjes, die, wanneer

naenze doorfneedt , van binnen glinfterden. Men
had geen gaatje of opening ontdekt , waar door

iets vreemds in dit Beursje gebragt kon zyn

;

zo dat het Gevoelen der genen , die zig ver-

beelden, dat de glanzigheid der Moskeljaat een

teken zy van derzelver vervalfching met Bok-

kenbloed , hier door vervalt (*).

Gebmik De deugd van de Moskeljaat is uit de krag-

vaa de tigheid van derzelver Reuk beft kenbaar , die

jaar. §cen weeï"gaa heeft in verfpreiding en duur-

zaamheid. Sommigen hebben 'er ook groote

kragten aan toegefchreeven , tegen Flaauwten,

Opftyging , Benaauwdheid , Hartklopping , Dui-

zeligheid, en, om kort te gaan, allerley Kwaa-

ien

(*) Ifhtm. Nut. Lur. Ann. VIIL Dec. i. Obf. 53.
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Jen van de Herfenen en Zenuwen: doch 't is I.Afdeel.

£eker , dat de Reuk in fommige Geitellen , in- XXXIL

zonderheid Van Vrouwsperibonen , zwaare Toe- Hc$W-
STCK*

Vallen kan verwekken» Hierom wordt zy , de-

tvyl men z' 'er akyd by kan doen , thans gemeen»

lyk weg gelaten uit de famengeftelde Bereidin-

gen der Apotheeken, die, als er de Muskus iri

is, eerfi den naam van compleet voeren. Zy is

van oüds tot bevordering der Bevrugtirig aan-

gepreezeri geweeft , en zy verwekt Bloedvloei-

ingen, in 't byzonder uit de Neus. Indien ie*

mand een Wond gekreegen heeft in de Borft,

en hem worden eenigé Greinen Muskus onder

de Tong gelegd, zegt men dat 'er aanflonds

Bloed zëI komen uit de Wond: Men heeft ze,

fcdeft ëenigen tyd ook, op zigzelf, in taarrie*

lyke veelheid , tegen de Vallende Ziekte en

andere Stuiptrekkingen , begonnen in te geeven;

XXXIII. HOOFDSTU Kt

Befcbryving van 't Geflagt der Heütèn , waar

onderde Kemel -Pardel , Eland, het Rendier,5

Damhert , de Rhee en anderen bèboorèri. Eeriu

ge Byzonderbederi van de Herten-Jagt. Aanmer-

kingen over 't gróeijen van derzelvér Hoornen

,

en''t menigvuldig gebruik dat men 'er van maakt

De Leevem-manier , Voortteeling en andere EU
gènfcbappeii deezer Beeften.

ii Duel, III $tv% G i Ba
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LAfdeel. TT\E hedendaagfche Dierbefchryvers ftemmcir

XXXIII. JL/ overeen, dat onder den Gcflagtnaam van
ïriüOFD»

stuk. Hert ook de Eland , 't Rendier , Damhert en

Keamer* Rheebok behooren , en zy verfchillen weinig in

ken ' de Kenmerken , die dit Geflagt onderfcheiden

van dat der Bokken of Geiten ', uitgenomen

Klein , die op de Hoornen zo zeer geen agt

geeft , welker verbreeding , of uitfpreiding naar

boven , 't voornaame Kenmerk is van dit Ge-

flagt ; doch waarby nog komt , dat de Hoornen

niet hol van binnen zyn, en jaarlyks vernieuwd

worden. Voortanden hebben deeze Beeften in

de Bovenkaak geene» in de Ondcrkaak agt, en

geen Hondstanden , dan fomsyds enkel (taan-

de boven in de Bek. In alle de Soorten van dit

Geflagt , behalve 't Groenlandfche Hert , de Ke-

mel-Pardel en het Rendier, zyn de Wyfj.es zon-

der Hoornen.

Soorten* Klein telt maar vyf ; Brtsson negen Soorten

van Herten : naamelyk het gewoone Hert , hes

Duitfche met Maanen aan den Hals , die van

Kanada en Groenland , het Bourgondifche, de

Rhee , 't Dam- of Vaalhert , 't Rendier en E-

land. De Heer LiNimus heeft agt Soorten,

die hier volgen.

'*• (i) Hert met gefael enkele Hoornen ^ de Foor*
Cameló» . n

Pardalis. pooten by uitjtek lang.

Kemel- De
Pardel. ^ Qervus Cornibus fimpliciffimis, Pedibus anticis Ion.

oifFimis, Syfi. Nat. Camelo Pardalis. Bellon. Itin. qa
Raj. Quadr. 90. Hasselq,- *ACu UffaU 1750» p. i? s Jrinl

203*
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De Heer Brisson maakt een byzonder Ge.i. Afdrsl.

flagt van dit Dier, 't welk hy plaatft in de eer- XXXII r.

fte Afdeeling van zynen vyfden Rang, beftaan- iiooFo-
STUK*

de uit Dieren, die agt Snytanden in de Onder- *
hemel*

kaak en geene in de Bovenkaak hebben , met Pardei.

op(laande Hoornen ; zynde dit door de langte

zyner Voorpooten van het Geflagt der Bokken

of Geiten onderfcheiden. De Heer Klein fielt

het voor , als de tiende Soort 'in zyn Bokken-

Geflagt , 't welk tot de Familie der Tweehoe-

vige Dieren behoort; doch hy erkent, dat hen-

zelve 5
onder die met gefpleeten Hoeven , een

merkelyke Onregelmaatigheid veroorzaakt.

De Latynfche Naam , die uit de Woorden Naam.

Camelus en Pardalis famengefteld is , en in 't

Hoogduirfch, Franlch en Neerduitfch, overge-

nomen 3 zal 'er , om dat de geftalte naar een

Kemel en de gevlakte Huid naar die van een

Luipaard zweemt, aan gegeven zyn. By de I-

taliaanen noemt men 't gemeenlyk Gyraffa 5

onder de Arabieren Zurnapa, inPerfie Seraphab,

m Ethiopië Nahis en liraiazin 'm Abyffinie, we.

gens de kleinte of dunte van zyn Staart, Het

was by de Ouden bekend onder den Naam van

Ovis fera of het wilde Schaap , om dat het on-

der de Wilde Dieren in zagtzinnigheid uitmunt*

Men wil dat het onder de Hebreen door het

Woord Zerner betekend werdt, en clan behoor-

de het onder de reine Dieren , welken de Israë-

liten eeten mogten (*).

Wei.
(*) Immers dit is in 't Hebreeufch het laatfte Woord
X. De kl. III Stuk, C 3 vaa
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%, Afdsel. Weinig is 'er aangaande de Eigenfchappen vaa

XXXIIL dit Dier bekend , dan dac het Gras eet met de

Hoofd Vqorpooten wyd van een , om dat het anders
STLJK

den Grond niet zou kunnen raaken ; doch zyn
Kemeh

PardeL yoornaamfte Voedzel fchynen de Bladen en te-

Eigen- dere Takken te zyn van het Geboomte , die

foppen. het5 wegens zyne hoogte, ver bereiken kan.

Sommigen verhaalen on$ , dat het de Takken

met zyne Hoornen nederwaards trekt, doch dit

is , als men heft maakzel van die Hoornen in

aanmerking neemt , zeer onwaarfchynlyk. Ik

verwonder my , dat de hedendaagfehen zo ruim-

fchootig zyn in de hoogte , tot welke het zy-

nen Kqp , terwyl de Voorpooten op de Aarde

liaan , kan verheffen : men %egt van tot vyftien

Voeten ; dat waarlyk ongerymd is , en , indieq

men op de Afbeeldingen agt geeft, gantlchmis:

want die zelfde Schryvers verzekeren ons , dat

het Lyf niet meer grootte dan die van een ge-

woonen Hertebok heeft
> welke , fchoon ik niet

weet wat Dier men 'er mede meene, denkelyk

niet

yan 't 5:. Vers in 't XIV. Kapittel van DeuteyonomiUm , daar

nien in een Latynfche Overzetting Camelopardus , in een

Neerduitfcbe Elanden heeft; fchoon de Heer Buxtorp
zegt , dat het by de Jooden , in de Hoogduitfche Vertaa-

ling , Rupicapra , een Gems of Steenuil, betekent; en

dus wordt het ook , in de Dortfche Overzetting van den

J3ybel , verraald gevonden. Men kan niet twyfelen, de-

wyl het aan de Voetzooien der Pooten gefpleeten Hoeven,

heeft en herkaauwt, of het behoore. onder de reine Die»

ren; daar de Keme.1, om dat hy geen gefpleeten Hoeven
heeft, van was afgezonderd: zo dat in 't Werk van John-
ston gantfeh verkeerdelyk verzekerd wordt, dardenjoo-

den het eeten van den Kemel-Pardel verbooden was.
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niet grooter dan een Hert zal zyn : dit nu is i # Afdeel.

naauwlyks vier Voeten met zyne Rug boven den XXXIII,

Grond verheven, en, wanneer dan de Hals ze-
tiooFD *

STUK,
ven Voeten lang is, zo zou Ge Kruin van 't remeim

Hoofd maar elf Voeten van den Grond komen. Pardel.

Miflchien hebben de Ouden, gelyk Belloniüs,

die 'er drie teKairo hadc gezien, Palmen ofeen

fcleinder foort van Voeten op 't oog gehad.

Zie hier, ondertuffchen , de Afmeetingen, Lrghaaint-

zo als de Heer Brisson cfezelven opgeeft. De &el* alt€*

langte des Lighaams , van den top des Hoofds

tot aan de Staart, agttien Voeten; die vanden

Hals zeven Voeten, De Dyën, doch niet de

Schenkels , der Voorpooten , zyn veel langer dan

die der Agtcrpooten. Twee Hoornen fteeken

uit het Hoofd , omtrent zes Vingeren lang. De
Ooren heeft hetvry groot, en van den top des

Hoofds , langs den Hals heen , tot aan de Rug

toe , Maanen als een Paard. Sommigen egter

hebben geen Maanen , 't welk een verlchil der

Sexe zou kunnen zyn. De Staart is kort en

dun , eindigende met een Kwaft, Het geheele

Lyf is met Vlakken getekend , waar van ecni-

gen rond zyn of vierkant, anderen langwerpig.

Het onthoudt zig in Afrika , inzonderheid ia

x
Ethiopië.

Dapper zegt , dat dit Dier witte Vlakken

heeft op een rooden Grond. Van anderen vind

ik aangemerkt, dat de Tong twee Voeten lang

zy , van kleur blaauwagtig paars en rolrondag-

tig gelyk een Aal; waar mede het de Takken,

I. Peel. III Stuk. C 4 Bla*
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f, Afpeel. Bladen en Kruiden weet af te plukken en zq

XXX E II. gezwind in den Bek te haaien , dat men het

sTOK°
Fi>

n$auwlyks gewaar wordt. Het herkaauwt , gelyk

KemeU ^e Koebeeften, en is by uitftektam, zo dat het

fardeh zig van een Kind laat behandelen en geleiden.

Men heeft te Rome 9 in de Schouwburgen , dik-

wils Kemel-Pardels aan het Volk vertoond, dat

'er groot genoegen in fehepte , zo wegens de

fraaije kleur 9 als de zeldzaame geftalte. Keizer

Gordianus hadt 'er tien \ en Keizer Aurelianus ver-

fierde zyne Triomf met eenigen van deeze Die-

ren. Voor eenige Jaaren was 'er nog een , in het

Groot Hertoglyke Dierenhuis te Florence. Van

welk gebruik zy in hun Lan4 zyq , is my niet

gebleeken.

n.
\Alces,

fLland.

(2) Hert met Hoornen , die van den Wortel af

breed en plat zyn ; en aan de Keel een Kwab.

hebbende.

In 't algemeen (laat dit Dier by de Sehryvers

bekend onder den Naam vanAlces of Alce, hoe-

wel men zeer twyfelt , of de Grieken door dit

Woord den Eland wel verdaan hebben, die in

't Hoogduitfch Ellendtbier geheten wordt , in

't Zweedfch Mlg 9 in 't Deenfch Elsdutr 9 in 't

Engelfch Elk 9 in 't Franfch Elan. Onder de

Noordelyke Volkeren geeft men 'er , doorgaans,

den

(2) Cervus Cornibus acaulibus Palmatis, Caruncula gur-

turali Syft. Nat. VI. p. 13. X. p. 66. AIccGesn. Qj*adr.

I, 3, 4 Aldr. fHfulc. 836 Jonst. Qjtadr. Tab. XXX.
Bonan. Mtts< Tab. 295, Olear. Mits. Tab, IX. Fig. 2.

Raj. QjiMf. J9.
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$en tytel aan van het Groote Dier , en das is men
j^ Afdeel,

ookby de Italiaanen gewoon , 't zelve den naam XXXIII.

van Granbejlia, dat is het Groote Beeft, te gee-
gTü

^°
FJ

ven, zo fommigen verzekeren, Eland.

Men begrypt ligt, hoe de Befchryvingen van of her de

pen Dier, dat vreemd was in Italië , aldaar zo^lce der

onvolkomen konden zyn , als die van den Ke- J?
m

mel-Pardel onder ons. In den eerften opflag zou

men haaft vermoeden , of de Alce , waar van

de Griekfche en Romeiniche Schryvers gewa-

gen, niet wel een ander Beeft mogtzyn; maar,

alles wel overwoogen hebbende, befluit de Heer

Perrault, dat het verfchil, *t geen men in de

Befchry vingen ontmoet, afhangt van de onbe-

kendheid van dit Dier. Pausanias merkt aaft,

dat de Alce onder alle Dieren het eenigfte zy,
?
t welk de Menfchen niet naby kunnen komen;

dewyl het hun van verre weet te ontdekken

door de fynheid van zyn Reuk. Hier van daan

komt het miffchien. dat fommïgen gezegd heb-

ben , dat het Hair van dit Dier gemengeld was

van kleur , gelyk dat der meefte Geiten , ande-

ren dat het van ééne kleur was , gelyk dat der

Kemelen: dat fommigen aan hetzelve Hoornen

toefchryven , anderen geen Hoornen : dat fommi-

gen zeggen , dat het geen Gewrichten in de Bce-

nen heeft, anderen dat zulks niet waar is van de

Alce , maar van een ander Dier , Macblis genaamd.

Alle deeze Byzonderheden vindt men in de

Eland, 't Is waar, dat hy eenkleurig Hair heeft

pver't Lyf 9 en vaal, gelyk de Kemelen ; doch

I, Deel. III Siwc, C 5 de
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LAFDF.EL.de Noordfche Schryvers verzekeren, dat zyn

XXXIIL Hair in 't Zomer-Saizoen bleeker of grysagtig
Houiü- •

jn >
c Winter-Saizoen bruinder : zodat het

STUK.

Eland zeSScn van C^sar , dat de Alce tweekleurig Hair

heefE, miffchien uit eenverkeerd denkbeeld of

berigt, ten dienopzigte, zal gefprooten zyn , en

aan de Borft of Buik is zyn Hair inderdaad wit-

agtig. Wat aanbelangt het al of niet hebben

van Hoornen j waar in Caesar en Pausanias

verfchillen , dit hangt alleenlyk van de Sexe af;

dewyl de Wyfjes, gelyk de Hinden, ongehoornd

zyn. De ftyfheid der Pooten , welke deeze

Beeften zo noodig hebben om langs het Ys te

kunnen loopen , zonder uit te glyden , heeft bui-

ten twyfel "aanleiding gegeven , om te vertellen ,

dat de Eland geen Gewrichten in de Beenen

heeft , en die ftyfheid maakt hem zo fterk in

?
t Schoppen, dat hy, naar men verhaalt, door

éénen Slag met zyne Hoeven , Boomen ter

nedervelt of het Paddeftoelen waren : om de uit-

drukking van zeker Schryver te gebruiken.

Voor 't overige mag men zeggen, dat alle

Byzonderheden , omtrent welken de Ouden ten

opzigt van de Alce overeenftemmen , in onze

Eland te vinden zyn. Zy getuigen altemaal ,

dat hy een Dier zy omtrent van grootte en fta-

tuur als een Hert, naar 't welke hy ook zweemt

door de grootte van zyne Ooren en de klein-

heid van zyn Staart; gelyk ook ten aanzien van

de Hoornen , waar mede de Wyfjes Elanden zo

min als de Hindea zyn gewapend. Zy voegen
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*er by, dac de Alce van 't Hert verfchilt door i # Afdeei,

tfe langte en kleur van zynHair, door de groot- XXXIII.

te van zyne Bovenlip , de kortheid van zyn Hals HooFD~

en de ftyfheid zyner Pooten. De hedendaagfchen * ,

zelfs verfchillen ruim zo veel ten opzigc van de

Hoeven in de Eland, die fomraigen geheel ftej-

len , als in een Paard , anderen , gelyk 't waarlyk

beftaat, even als in 't Rundvee gefpleeten.

De Eland onthoudt zig in de Noordelyke
f

Ei8c°-

deelen van Europa en Afia , byzonderlyk in

de Boflchen van Lapland , Poolen en Mosko-

yie. De Heer Linnjeus getuigt , dat by in

Sweeden thans zeldzaamer voorkomt dan wel-

eer (*) , en zulks zal waarfchynlyk aan de on-

bepaalde Vryheid , om deeze Dieren te fchieten,

zyn toe te fchryven : want anders merkt men

aan , dat de Elanden onder het nuttigde Wild

van de Boffchagiën in 't Noorden te tellen zyn

(f). Miffchien worden zy ook fomtyds door

zwaare Koude of Vorft , of door verfcheurende

Dieren , vernield. In 't Koningryk Pruiflen plagt 5

weleer, in 't Woud hy Fifcbbaufen, de ftapel te

zyn van Elanden , alwaar eens door den voor-

gaanden Koning, ter Eere en tot vermaak van

den Czaar van Moskovie , Pieter de Groote*

^en Jagt werdt aangerigt, op welke men veele

honderden met Pylen ter neder velde.

Deeze Dieren beminnen de fchaduwagtige en Kragr m
vog.

vlugheid.

. (*) Fauna Suecica.p. 13.

(f) Stokbolmfe Ferhand. XVIII. D, p. 20S.

h DfiEt. UI Stuk,
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Hoofd-
stuk.

Eland*

% Afdeel. vogtige plaatfen , beplant met Eiken en Beake-

XXXIII. boomen: dewyl zy aldaar hun Voedzel in over»

vloed vinden ; 't welk niet alleen in groen

Kruid, maar ook in Mos , Bladeren en Schors

van Boomen beftaat, inzonderheid van Elfen,

Berken, Wilgen en Populieren. Zy verwiffe-

kn ook nu en dan eens van Spyze, vermen-

gende het drooge met het vogtige , naar ver-

eifch. Als in de Winter het Aardryk met Sneeuw

bedekt is, hebben de Elanden , zo fommigen

verhaalen , het beleid van agter elkander in een

zelfde Spoor te loopen $ zo dat men denken

zonde , dat 'er niet meer dan één Dier dien weg

gegaan had. Zy trekken doorgaans troepswyze

voort, en fchynen den fpot te dryven met de

Honden, die zy verpletteren met hunne Hoe-

ven, bewaarende hunne Hoornen tegen Vyan-

den van grooter magt , gelyk Beeren en Wol-

ven. Zy zyn tot zwemmen zeer bekwaam,

palTeerende dus dikwils breede Rivieren en Mei-

ren. Hunne fnelheid in 't loopen overtreft die

van alle andere Beeften , het Rendier uitgeno-

men ; zo dat geen Wilde Dieren of Honden

,

veel min de Jaagers , hun kunnen agterhaalen, en

de groote fterkte van hun Lighaam maaktze in

't loopen onvermoeid. Men wil , dat zy vyfrig

Mylen op een Dag kunnen afleggen.

De Eland is een zagtzinnig Beeft, doende

niemand kwaad ten zy men hem beledige. In

de Bronstyd , dat tegen 't end is van Auguftus

,

maakt het Mannetje eenig Geluid, en flaat dik-

wils

Zagtzin

BïgfreitL
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wils op den Grond met de Voorpooten , van L Afdf.es,

welken het zig met veel vlugheid bedient tegen XXXIiï.

Iedereen a die hem wil aantaften. Het Wyfje^^ 1,0"

kalft in 't laatft van Mey , of in 't begin van ElamL

Juny , en brengt maar een of twee , zeer zei-

den drie jongen ter wereld, Tuffchen deeze

Jongen en de Moer heeft een groote genegen-

heid plaats : zy volgen haar overal , en zou-

den zig eer dooden laaten dan 'er af te fcheï-

den. Wanneer de Moer een Menfch gewaar

wordt , geeft zy de Jongen kennis van 't ge-

vaar door een Gebulk; die met haar vlugten,

of, indien zy daar toe niet in ftaatzyn, op

den Grond gaan leggen , om 't gezigt der Jaa-

geren te ontduiken. De Jongen, die men tam

wil maaken, moeten al vroeg gevangen worden?

men jaagtze fomtyds met de Moer naar de kant

van een Water , daar zy , nog niet zwemmen kun-

nende, voor blyven ftaan, en zig met de Hand

laaten grypen. Men doetze vervolgens Koeijen

zuigen , die zulks toelaaten en ze opvoeden als

haar eigen Kalf. Door dit middel, en den ge-

duurigen omgang met Menfchen , worden zy

geheel tam. Men heeft een Eland dagelyks met-

het Rundvee zien gaan weiden in de BoiTchen

,

en tegen den avond met hun wederkomen in de

Stal. De Jongen, op deeze wyze tam gemaakt 9

eeten uit de Handen van hunne Oppaflers Brood*

Haver, Hooy en allerlerley Groente , gelyk het

overige Vee.

Deeze Dieren vindt mea zeer zeldzaam in 0- Mankrzn<
om ze te

I. Deelv III Siuk, pen Fa^ger*
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Hoofd
STUK,

Eland*

t.AFDEEupen Velden of lugtige Boiïchagiën: zy houdéi

XXXIIL huis in de allerdigtfle en afgelegenfte Wilder-

niffen. Dit maakt hunnen Vangft zeer moeie-

lyk en vol gevaar. In Lithauwen egter weeten

de Jaagers ze fomtyds te vangen , door middel

van jonge Boornen , die zy krom buigen en met

Touwen fpannen, zo dat de Eland j wanneer

hy daar komt weiden , door 't los fpringen van

den Strik bekneld raakt. Hedendaags is 't de

gewoonte, deeze Dieren in Wolfskuilen te van-

gen ; of ze met Honden in dé gefpsnnen Netteri

te jaagen, of met Kogels dood tefchieten. Dit

iaatftei egter, heeft groote zwaarigheid in:

want, behalve dat de Eland, door zyné fyne

Reuk, den Jaager, indien hy niet onder de

Wind is , van verre reeds ontdekt ; zo is de

Huid deezer Dieren derrnaate hard, dat 'er de

Kogel dikwils op affluit , of geen dóodelykê

Wonde maakt , en dan loopt de Jaager groot

gevaar van zyn Leven te verliezen. Immers,

het Dier ituift in dé uiterfté woede op hem

aan , en tragt hem met de Pootcn fe vertreederi

of met de Hoornen in de lugt te fmyten ; ten

zy de Jaager zig agter een Éoom verhoolerr

houde , of door de vlugheid van gyn Paard zig

weet te redden. De voorbeelden van Menfchen*

die op deeze wyze om hals raaken , zyn in de

Noordfche Landen niet zeldzaam.

Niet minder moedigheid betoont de Eland, die

anders een zeer vreesagtig Dier is , in zig te-

gen de Roofdieren te verdedigen. In de Wil-

Üé&r

Gevegt"

imt Wol-
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deïniffen van het Noordenis geen gebrek aani.AFDFXL»

Wolven, die in 't Wiiiter-Saizoen , door Hon- XXXUL

ger geperft, alles wat leven heefteen onder hun
sr^opcU

bereik komt, verfcheuren. De Elanden, door £iand.

het fchrikkelyk gehuil der Wolven van derzel-

ver komft verwittigd, wyken op 't Ys , dat voor

hun het voordeeligfte Slagveld is ; als waarop zy,

door middel van hunne platte Hoeven en de

liyfheid hunner Beenen , taamelyk valt (laan;

en wagten 'er in Slagorde de Wolven af , die

zy door fchoppen met de Pooten en (looten mee

de Hoornen afweeren , zo dat er dikwils van de

Wolven (heuvelen. Op het Land , in tegendeel,

daar de Sneeuw diep legt , of in de Bofichen

,

is menigmaal het voordeel aan de kant dei-

Wolven.

Indien men het berigt van fommigen geloo- Lighaatos.

ven mogt, zou de (latuur van dit Dier verbaa-

zend zyn. Het heeft , zegt men , zo lange

Pooten , dat een Man regtoverend onder zynen

Buik kan (laan (*) ; doch dit ruikt een weinig

naar het Verhaal der genen , die ons vertellen

,

dat een Man te Paard onder den Buik van den

Kemel-Pardel door kan ryden. Het wonderbaa-

re wordt gemeenlyk nog vergroot ! De geloof,

waardigfte Schryvers vergelyken de grootte van

dit Dier by die der zwaarfte Offen of Paarden

De Kop (zegt Brisson) is langwerpig , de Hals

kort i

O Er. Pontoppidans. Müt. Jgfft. faun H®^
taeoen. il. Th. p. 20,

l t Dbel, IIIStvk,
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t Afdeel. kort : de Lippen , en vooral de bovenfte , zyri

XXXIII. groot en dik ; de Ooren lang en gelykende naar
Hoof£>-

Bzels-Ooren . de Staart zeer kort. Het heeft
STUK.

Eland* een wY^en Smoel. Van agteren is het Lyf hoo-

ger dan van vooren en grysvaal of bruin, ge-

heel bedekt met lang Hair. De Hoornen zyn

van den Wortel af plat , en met eenige uitftee-

kende Punten.

Een Wyfje Op de Kermis van St. Germtfin 4 In 't Jaar

** ™y\ 17525 heeft men een Wyfjes Eland vertoond,

die drie Jaaren te vooren gevangen was in een

Bofch van Klein Rusland , toebehoorende aan

den Oham der Tartaaren. Derzelver hoogte

was, toen men haar ving, zes Voeten tti zeven

Duimen , de langte tien en de dikte in den om-

trek agt Voeten geweeft ; doch zy is door den

tyd nog veel zwaarlyviger geworden. Het Hair

geleek naar Varkens-Borftels; de Ooren waren

anderhalf Voet lang; de Bovenlip een half Voet

langer dan de Onderlip : van agteren zweemde

zy, in poftuur, naar een Heft: onder den Hals

droeg zy een grooten Baard, als de Geiten. In
9

t midden van 't Hoofd, tuffcheri de Ooren',

vertoonde zig een Been van grootte als een

groot Ey : de Neusgaten waren vier Duim lang

ter wederzyde van den Snoet. Dit Dier at da-

gelyks dertig Ponden Brood, behalven 't Hooy,

en dronk agt Emmeren Waters. Hec was gé-

heel tam gemaakt.

ÖeHoor- De Mannetjes-Eland draagt -Hoornen, die,

aen van 't
teer en &raakbccnig zvnde, tot bekleedzel

beo*-
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hebben een zagte Wollige Huid , welke hun L Afdéi*l«

voor de Koude befchut, tot dat zy een genoeg- XXXfïL

zaarae hardheid hebben gekreegen. By dcnJ^°
FD'

Wortel zyn zy eenigermaate rond, doch verder giayé

flrekken zy zig wederzyds als platte Vleugels

uit, die fomtyds wel de dikte krygen van twee

Vingerbreedten , met eenige uitfteekende Punten

aan de kanten. In grootte fehieten zy by de Hoor-

nen van het Hert te kort; want de langte is zel-

den meer dan twee Voeten , de breedte wel twee

Handpalmen aan het end* Hoe grooter deeze

Hoornen zyn , hoe koflbaarder men dezelven agt;

wantzy worden dikwils, tot fieraad, alsArmblakers

gebruikt in de Paleizen der Grooten. Men heeft

'er gezien met zeventien, agttien, ja twintig

Hoorntjes of Knoppen , en zo breed , dat 'er twee

Man bekwaamlyk op zitten konden. Jaarlyks

vallen deeze Hoornen in 't Voorjaar af, en 'c

fchynt dat het Dier zig door wryven aan de Boo-

men , wegens de Jeukt , die het miiïchien heeft

,

daar van verlofL In de Plerfft is het wederom

met nieuwe Hoornen voorzien.

De Eland , die door de Franfche Akademiflen Lighaams

ontleed werdt (*) , hadt niet meer langte dan
ge[lake'

vyf en een half Voet , van 't end van den Snoet-

tot aan 't begin van de Staart , die maar twee

Duimen hielde, 't Dier hadt geen Hoornen
<>

als een Wyfje zynde. De Hals was kort en dik,

negen Duimen breed en lang. De Ooren had-

den

(*) Ouwagcsadoptéz* Tom. ï. iPart, p, i68,

I. Deel 111 Stuk. D
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I. AFDErx.den de breedte van vier op de langte van negen

XXXIII. Du imen; zo dat zy die van 't Hert grootelyks
Hoofd-

'

> * * \* *J
stuk. overtreffen j en geenzins dan by die der Eze~

Eland, len kunnen vergeleekcn worden, waar van het

egter door de Hoeven grootelyks verfchildej

fchoon Scaliger verzekert, dat dePooten van

den Eland met die der Ezelen ovcreenkomftig

zyn , en anderen zeggen , dat 'er Elanden zyn

met ongefpleeten Hoeven ; doch , zulks ,waar

zynde , moet men het onderftellen geen mindere

Byzonderheid te zyn in deeze Dieren , dan het

in de Paarden buitengewoon iS de Pooten twee-

hoevig te hebben , en in de Varkens met ééné

Klaauw te zyn voorzien, gelyk Plinius v/il

dat in fommige Landen plaats heeft , en van de

Varkens door de hedendaagfehen verzekerd

wordt (f).
i

tiet Hair. Ten opzigt van de kleur was het Hair niet

veel verfchillendc van dat van den Ezel of van

den Kemel ; doch het was ongelyk langer dan

dat van den eerden en veel grover dan dat van

den laatften. Het hadt de langte van drie Dui-

men en de dikte van 't allergroffte Paarde-Hair;

maar deeze dikte 'verminderde allengs naar 't

end toe ; alwaar het in een fcherpe punt uit-

liep , en by den Wortel wiefdt hét Hair ook

dunner, doch eensklaps , maakende als de Greep

van eene Lans of Spies. Dit dunne gedeelte,

% Welk die Greep maakte, was van een andere

, kleur

(?) t\é 't II Stuk deezer Natettrlyke Hiftotie. bl.264.
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Icleur en doorfchynende gelyk een Varkens- j # i FJ3RË;

Borftel, hebbende aan 't end een Knopje, dat xXXIil.

de Wortel waS. Nu fthyiit het dat dit gedeel- Hoofd.

t . .
• , STUK.

te , buigzaamer zynde dan het Lighaam van het
£/^

Hair, vdn de Natuur gefchikt zy, om te maa*

ken dat het Haii: , 't welk voor 't overige zeer

hard is, niet ftyf en ftekelig ftaan blyve, maat

plat legge op de Huid.

Men zïët hier uit , wat ft^at 'er te maakeri

zy op zodanige Afbeeldingen , die ons den

Eland voordellen als geheel kaal en glad via

Huid , van agtcren laager dari van Vooren ,

lang van Hals , kort van Oören , en in 't portuur

dat de twee Pooten , tegen elkander over , op.

geligt zyrï , om als 't ware zynen Gang , gelyk

die van een Schaatsryder , af te fchetzeri i dotti

veeleer zweeniende naar de figuur van een Hert,

waar aan men Elands-Hoornen gevoegd heeft ^

dan naar die van zulk een grofledig Beeft. De
Afbeelding, welke men vindt ïn 't Werk der

ÈVanfche Akademiften j is geheel anders. Die

van Johnston zyn , zo de Heer Brisson aan-

merkt, in eenige ópzigten gebrekkclyk, doctf'

de grootheid van de Bovenlip en de Kwab' aan

den Hals wórdt 'er taamelyk in vertoonde

Uitwendig is 'er nog eene aanmerkelyke by- De Oog-

zonderheid in onze Eland. Na dat gemelde
hoek"

Akademiften de ftyfheid der Banden in de Poo-

ten van dit Dier overwoogen hadden, gaven zy

agt op de figuur van deszelfs Oog , waar varï

fle hoek naar de Neus toe veel verder neder-

SDzeu in
'
stVK> D& waards
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I. Afdeel.ê waards gefpleeten was , dan in de Heiten , Rheefl

XXXIII. en dergelyke Beeften: ja op een zeer ongewoo-
Hoofo-

nernan ier . zodanig, naamelyk, dat deeze Spleet

Eland n *et *n ^e ^
angce ^eP van ^et 0°2

>
maar een

elleboog maakte met de lyn , die van den eenen

hoek naar den anderen getrokken kon worden.

De Ontleeding deedt hun zien , dat deeze Spleet

evenredig was met de Traanklier, welke men

bevondt de langte te hebben van anderhalf en

de breedte van ruim een half Duim.

Inwendi- De Ingewanden hadden eenige overeenkomft

g n.
met die van een Stier of Os, inzonderheid wat

de vier Maagen en het Gedarmte betreft. De
grootfte Maag of Pens, egter, hadt ditbyzon-

ders, dat zy ten deele was begreepen in een

Vlies, van gedaante als een Zak, met veele Va-

ten doorweven , zo dat het voor het Nee kon

doorgaan, maar, in plaats van Klieren en Vet,

om hoog met Lugtblaasjes , ter grootte van een

Karflteng , voorzien. De Darmen , die agt-en-

veertig Voeten lang waren , hadden een Blinden

Darm , zonder byhangzel, van dertien Duimen

lang en vyf Duimen breed. De Lever was

klein, vaftkleevende a|n 't Middelrift, zonder

Galblaas: de Milt was ook klein: het Hart zeer

puntig , en van boven tot onderen met eene

uitpuiling, regt op het middelfchot der'twee

Holligheden , fchynende een plooy of kreuk te

zyn van den Wand der regter op die van de flin.

ker Holte. Ongemeen klein waren de Herfe-

nen , hebbende in 't geheel maar de langte van

vier
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vier en de breedte van twee en een halven i.afdep.l*

Duim: doch de Pynappelklier was zeer groot, XXXML
en de Tepelswyze uitftekken overtroffen in groot- "X*>F^"

te ook veel die van andere Dieren. Men zou „.
*

.

hland*
uit dit laatfte, naar zy zig verbeelden, kunnen

afleiden de fynheid van Reuk, waar in de Eland

boven alle anderen uitmunt, zo PausAmas wil.

Men kan niet twyfeleu , of in andere Werelds- Elanden

deeien zyn dergelyke Dieren , doch van Noord- buiren Lu'

Amerika is zulks onbetwiftclyk. Rajüs zegt,

, dat 'er in Nieuw-Engeland en de nabuurige Ge-

weften een Dier zy , genaamd Moofe y waar

van hy Hoornen in Engeland hadt gezien , zflBfc

groot en zwaar ; onder anderen een van vyf-en-

twintig Pond, met agt platte Takken, in de

gedaante van Sabels of Ponjaarden. De Laat

fchryft , dat deeze Dieren van grootte zyn als

een Stier ; dat zy een Kop hebben als het Dam-

hert, met breede Hoornen, die zy jaarlyks ver-

wiffelen, den Hals van een Hert, een Kwab

onder aan de Keel, lange Pooten met breede

Voetzooien als de Koeijen en de Staart langer

dan de Damherten. Men vindt gemeld van

zulk een Dier, dat graauw van kleur is, byde

Indiaanen Wampofe genaamd , en van een zwar-

ten, dien de Engèlfchen black Moofe noemen.

De Origfiac , een Dier dat in de Natuurlyke De Orfanac

Hiftorie van Noord-Amerika (*) befchreevén vanKaaada.

wordt,

(*) Denys, Hiftoire Naturelle de F^Amertque Seften»

trionale.

J.Deei. III Stuk* D 3
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J.Afdsbl. wordt, fchynt ook geen ander dan de Eland
?

XXXftl. of eene Verfcheidenheid van deeze Soort van

"OOFD". Herten, te kunnen zyn. Men verhaalt, dat

I' JV , het omtrent een Lighaam heeft als een Muil-
flanel*

'

R>rt
ezel, doch ranker, den Hals langer, dePooten

dun en een klein Staartje. De kleur is fomtyds

witagtig grys, foratyejs rosagtig bruin en zwart,

hebbende Hair op 't Lyf van een Vinger lang,

en op 't Hoofd platte breede Hoornen , die als

een Hand zyn uitgefpreid. Men heeft 'er gezien

yan een Elle lang, die tot honderd en hon-

derdvyftig Ponden woogen. Hy verwifïelt dee-

^e Hoornen jaarlyks, gelyk de Herten. Het

Pier is de Vallende Ziekte onderhevig , en , zo

de Wilden zeggen , als het die voelt aankomen

,

houdt het ftil en wryft met de flinker Agter-

poot zig agter 't Oor , tot dat 'er Bloed uit-

fpringt , *t welk hem geneefh Sommige Ouden,

heeft men gezien, welker Hoeven de langte

hadden van een Voet»

Jast der Oudtyds waren de Orignacs in de BofTchen.

van Kanada zo overvloedig, dat de Wilden wei-

nig moeite hadden om ze te vinden enmagtig te

worden. In 't Zomer-Saizoen wift men aan 't

Spoor en aan den Drek gemakkelyk de plaatfen

op te zoeken in de BofTchen , daar deeze Bees-

ten zig onthielden , en dezelven onder de Wind

paderende tot op vyfenveertig of yyftig Schree-

den , fchooten zy 'er Pylen op. Met eens tref-

fen egter was het Dier zelden af te maaken

;

poen moed het weder op 't fpoor volgen , en

nog
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nog eens of ten derden maale raakcn. Zy wis-
1. Afdeel.

ten ook het gewonde Beeft fomtyds tot by hun* XXXI IL

ne Wooningen te dryven, op dat hunne Vrou- h ^ofd*
STUK»

v/en het konden villen , en zo wèl de Huid ais

het Vleefch t'huis haaien, In 't Voorjaar , wan-

neer 't de Bronstyd van deeze Becften is , ge,

fchiedde die Jagt, by nagt, in Schuitjes op de

Rivieren , bootlende het gebulk van 't Wyfje

$aa , en maakende nu en dan eenig gedruifch in 't

Water, 't welk het Mannetje deedt denken dat een

Wyfje overzwom , en , daar op uit de BofTchen

voor den dag komende , werdt het door alleman

gelykerhand met Pylen geveld, 's Winters was

de Jagt over de Sneeuw wel moeielyker, om dat

men, gelyk de Laplanders , zekere Plankjes on-

der de Voeten binden moed, ten einde daar

niet in te zakken ; doch zekerder , dewyl de

Orignac zelf in de Sneeuw zinkt en dus zeef

raoeielyk kan vlugten. Alsdan wift men ze te

vinden aan het afgeknaagde Houtgewas , en, hoe

zeer ook deeze Bceftcn tragtten te ontvlugten

>

de Wilden wierden 'er , door magt van Volk,

en door beleid , meefter van. Hier in was 't

hun een groot behulp, dat de Orignacs, gelyk

wy van de Elanden gezegd hebben , elkander

volgen in 't zelfde Spoor : en zy doodden 'er,

diestyds , niet meer , dan tot hun dagelykfeh.

Onderhoud vereifcht werdt. De Honden waren,

hun hier in een groot behulp , doch , hoe groot?

en talryk ook, konden dezelven dit Beeft zelden

I. Deel. III Stuk^ ]Q ^ $$g%
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rfAFDEELf

magÜg worden, ten zy het gekwetft ware, of

XXXIII. in de Wintertyd.
HooFD

T j)e Orignac is thans veel zeldzaamer en geeft
PT UK» •

cv , aan de Kanadieren veel moeite om hem te over,

meefteren, Zy gebruiken , hedendaags , ten dien

einde zeker Dier , genaamd Quincajou, zwee-

mende naar een Kat, rosbruin van Hairmeteen

lange Staart; 't welk de Eigenfchap heeft, van,

op den tak van een Boom zittende, gelyk de

Veelvraat der Noordfche Landen , af te wagten

dat de Eland onder zyn bereik komt , en hem

dan om den Hals fpringt en allengs dood byt

,

houdende zig vafl met zyne Klaauwen en Staart,

die het denzelven om 't Lyf flaat. Zulk een

Dier wordt met Voiïen uitgezonden , die den

Eland voor 't zelve opzoeken , en , als het zig

op een bekwaame plaats gefield heeft , dei%

waards dryven. 't Gene de Schryver daar van

verhaalt , fchynt naauwlyks geloofd te kun-

nen worden. Hy zegt , dat de VofiTcn zig ver-

deden , aan beide zyden en van agteren, en

door hun Blaffen den Eland juift ter plaatfe dry*

_ ven, daar de Quincajou op hem te loeren zit,

en dat zy , als het Beeft door 't byten is neer-

gevallen , den roof met elkander deelen en op-

eeten, ten zy die door de Honden hun afhan*

dig gemaakt worde.

Elanden
Sommigen willen , dat in de BofTchen van

in Zuid- Zuid-Amerika ook Elanden zyn. De Heer Con-
/Unenka. DAMINE zegt ? jat men aldaar dien naam geeft

aan het Dier , 'f welk den Spaanfchen en Por-

tu*
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tugeezen bekend is onder den naam van Danta,
ï# afdeel.

en Vagra geheten worde in de Taal van Peru, XXXÏIL

Tapiira by de Brafiliaanen , en Maipouri in die Hoofd-
STUK»

van Galibri, op de KuPc van Guajana. Dewyl _
f

*
;^

, , . , : rj •„. V% Eland.
men thans weet , dat het in de middelde Berg-

agtige Wilderniffen van Peru , en daar omftreeks,

niet alleen koel , maar by uitftek koud is , zo

behoeft men zig niet te verwonderen , dat deeze

Dieren , die tot de Noorder Lugtftreek fchynen te

behooren, ook in Zuid-Amerika huisveften : maar

't is moeielyker te begrypen , hoe zy ook in Afrika

kunnen zyn. De Schryvers niettemin verhaalen

van een Beeft, by de Afrikaah^n Dantè ofLante

genaamd , 't welk naar een Stier gelykt , doch

miffchien een foort van Buffel zal zyn. En de

Eland , waar van Kolbe , in zyn Befchryving van

de Kaap der Goede Hope , gewag maakt , zal 9

naar 't gene uit de Hoornen blykt, een Soort

van Hertebok zyn; indien men de Cervicapra,

die in dat gedeelte van Afrika huishoudt 5 dus

noemen mag. Wat de Nokoko belangt , die zeer

gemeen is in 't Ryk van Congo : ik twyfel of

men wel eenige reden heeft 9 om dezelve tot de

Elanden te betrekken*

Zonderling is de algemeenheid van het Denk- Kragtva»

beeld, dat de Klaaüw van den Eland tegen de^fn
2

^
w

Vallende Ziekte zoude dienftig zyn. Men fchynt Vallend©

enkel tot die gedagte te zyn gebragt, door-
Zie ïe '

dien het Dier aan die Kwaal onderhevig is , en

zig , door met zyn Poot te krabben agter zyn

Ooren, of die in zyn Oor te (teeken, daar

1. Deel, III Stuk. D 5 VaU
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LAfdeel.veii geneeft. Maar, hoe weet men dit, enwst

XXXIII. bewys is 'er , dat 'er meer kragt fleeke in dee-
Hoofd

^e Kjaauw ? cjan jn dergelyke Lighaamsdeelea

Eland*
vm andere Dieren; by voorbeeld in 't Schaaf-

zel of de Snippers van Paardehoeven. Datdee-*

ze Klaauw piet een Byl in één flag moet afge-

houwen zyn van een neg leeyend Dier , op den

dag van St. Gilles , van een Mannetje dat jag*

tig is en nag geen Wyfje befprongen heeft ;

dit ruikt zeer naar Bygeloovigheid s en dient

om cje Gevallen , waar in de Elandsklaauw nut-

teloos bevonden wordt, te verbloemen. Wan-

neer het fchraapzel 'er van ingegeven wordt,

zo kan het zekerlyk, door de Scherpigheden te

omwinden , eenig nut doen in Stuipagtige Kwaa-

ien der Kinderen, en het aardagtig Poeijer, dat

uit Azyn, waar in een gedeelte van die Klaauw

ontbonden was, door Wynfteen-Olie neerge-

flooten wordt , heeft een Zuurbreekende Kragt:

maar wat zal men denken van het draagen van

Stukjes Elands-Klaauw, in Goud of Zilver inge-

kaft, aan den Vinger, aan den Hals, of elders,

zodanig dat de Klaauw aan de Huid raakt. Zou,

men van dit Behoedmiddel , met reden , meer

verwagting mogen hebben , dan van zig het Been,

te binden met een Elands-Pees , tegen de Kramp;

daar men weet , dat zulks met een Koufeband

zeer wel gelukt,

Gebruik j)e Elands-Hoornen zullen , hoewel men ze

<k Vagt en niet veel gebruikt, waarfchynlyk byna de zelfde

'* Vleefch, Kragt hebben als die der Herten. De Orignac

vaa
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y^n Noord-Amerika, zegt men > dat een Beent-
1# Afdefl#

je heeft in 't Hart, gelykzy; waar van de XXXIII.

Vrouwen der Indiaanen tot bevordering der Hoofd-
STUK#

Verloflinge gebruik maaken , neemende hetzel- £ .

|
,

ye , tot Poeijer gemaakt zynde , in 5 met een wei-

nig Water of Vleefchnat van dit Beeft. Met

het Hair, dat zeer ftyf is, worden door hun

Matraden , Kuflens en Zadels gevuld , even als

niet Paarde-Hair. De Huid plagt koftbaar te

zyn ; men hieldtze voor het fterkfte en fynfte

Leer tot Kolders ; maarfedert dat de Paarden en

OiTen-Huiden ook tot Zeemleer worden bereid,

is de Ptys daar van zeer gedaald. Het Vleefch

wordt van de Indiaanen , in Kanada piet alleen,

maar van de Laplanders en andere Noordfche

Volkeren , zo zy 't maar krygen kunnen , met

Smaak gegeten: dat van jonge Elanden verfchilt

weinig van Herten- Vleefch ; doch dat der Ouden

is byfter taay en geil.

(3) Hert met rolronde getakte Hoornen ^ die niet

kromftaan (*). EUphm,
Hert,

De Naam van Hert is aan een Soort van Bees-

ten

(3) Cervus Cornibus ramofïs feretibns , incurvis. Faun*

Siiecic. p. 13. Syfi. Nat. VI X. Cervus. Ge&n. Ottadr. i t

3 , 4. Alorov. Btfnlr, 774. Jonst. Qjtadr. Tab. XXXI.
RaJ. Ojtadr. 84,

(* Ik weer wel dar incurvis kromroe Hoornen bete-

kenr; ook onrken ik nier, dar de Hoornen van her Hert

eenigermaate krom zyn; doch dewyl dir ook plaars heeft

in de Hoornen van den Eland en her Rendier , die zelfs

meer kromte hebben , en de Hoornen van her Herr raa-

melyk regt op den %j>p ftaan; zo heb ik deeze onder*»,

fcheiding gebruik:.

I»DfcEU III Stuk.



<5o Beschryving
I, Afdeel. ten eigen 3 die byna zo algemeen over den Aard-

XXXI il. bodem zyn verfpreid als de Menfchen. * Men
Hoofd? heeft derhalve ook, in meeft alle Taaien, byzon-

dere benaamingen uitgedagc voor het Mannetje

en Wyfje en voor het Jonge Hert. De Hebreen-

wen, zelfs, noemden het Hert Aial, de Hinde

Aijalab of Aielet en het Kalf Ofer, By de Ara-

bieren is Aial 9 by de Perfiaanen Gevazen, by

de Grieken Elaphos de Naam van 't Hert. De
Latynen noemden het Hert Cerms , de Hinde

Cerm* en het Jong Hinnulus of Veulen. De
Franfche en Spaanfche Naamen zyn met den La-

tynfehen byna overeenkomftig. In 't Franfch

heet het Hert Cerf , de Hinde Biche en het

Jong Faon. De Engelfchen onderfcheiden het

Hert , by den naam van Red Deer , of het roo-

de Dier, van het Dam. of Vaal-Hert, dat zy

Fallow-Deer noemen , en heeten 't zelve gemeen*

lyk Stagg of Hart, het Wyfje Hind, het Jong

Calf. Zo zyn ook de benaamingen in 't Hoog-

duitfch , Hïrts of Hirfch , Hinde of Hindin en

Hinde-Kalb. De Sweeden geeven 'er den Naam

aan van Hiort, Kron-Hiort.

De Her- ^fc Beeft maakt het Onderwerp uit van de

ten.Jagr. verluftiging der grootfte Vorften en Heerep;

weshalve het den bynaam draagt van Edel. De
Herten-Jagt is een Vermaak , dat een Koningly-

ken toeftel vereifcht^ van Menfchen , Paarden en

Honden, die altemaal geoefend zyn en door

hunne beweegingen , hunne nafpooringen en be-

leid, tot het zelfde oogwit famenwerken. De
Jaa-



vandeHertè». 6i

Jaager moet oordeelen kunnen van den Ouder- L afdeed

derdom en Sexe: hy moet naauwkeurig kunnen xXXIIL

onderfcheiden , of het Hert, dat hydoorzynen Hoofd*

r n • r STUK*
Spoorhond omgezet heeft , een Spiesj ert zy , van

twee Jaaren ; een Jong Hert van drie , vier

,

vyf; een Hert van zes of zeven Jaaren , of een

Oud Hert. De Kentekenen , waar aan hy zulks

gewaar wordt , zyn de Voetftappen en de Keu-

tels. De Poot van 't Hert is welgemaakter dan

die der Hinde, zyn Voet zwaarder en nader aan

den Hiel, zyn Schreeden zyn geregelder en zyn

Spoor is wyder. Hy zet de Agterpooten in de

Voetftappen der Voorpooten neer , 't welk de

Hinde niet doet. Een Hert , dat zyn vierde Ge-

wey of Hoornen heeft, is kenbaar genoeg om
zig niet daar in te vergiffen ; maar men heeft

bekwaamheid noodig, om de Voetftappen van 5
t

Jong Hert van die der Hinde te onderfcheiden*

De zes- en zevenjaarige Herten zyn nog ge-

makkelyker te kennen: zy hebben de Voor-

Hoeven der Voorpooten veel grooter dan die

der Agterpooten; de kanten der Hoeven zyn niet

fcherp, gelyk in de Jonge Herten, en hoe ou-

der hoe meer afgefleeten: ook is hun Spoor re.

gelmaatiger, ten zy als zy hunne Hoornen heb-

ben afgelegd ; want dan flappen de oude Herten

ook wel mis , maar op een andere wyze dan de

Hinden en de Jonge Herten; zettende hunne Ag-

terpooten aan de zyde der Voorpooten, en nooit

daar over of daar agter neer.

Wanneer de Jaager, in de droogte van den

' IDkïL, III Stuk» Zg~
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I.Afdeel Zomer, uit de Voetftappen geen oordeel vellen!

XXXI II. kan, moet hy het Spoor van 't Beeft te rugwaards

Hoofd- volgen , om de Drek of Keutels te vinden

:

waar van de Onderfcheiding immer zo veel er-

varenheid vereifcht. Deeze Kentekenen komen!

ook te Hade , wanneer het Hert door den Spoor-

bond is opgejaagd en aan 't loopen gebragt i

want dan gebeurt het dikwilè, dat de Honden

in verbittering raaken, doordien het Hertzyne

Makkers te hulpe krygt: 't welk men noemt een

gebroken Jagt. Dan moeten de Jaagers de Jagt

herftellen , door de Honden weder op 't regte

Spoor te brengen van het Hert dat men jaagt.

De Pikeur rydt altoos nevens de Honden, en

2etze aan zónder al te flerk te dringen , hel-

pende hun geduurig , wanneer het Hert zyn Loop

verandert, óf terug keert, of zig ergens ver-

fchuilt; zo dat de Honden 't Spoor byfterz^n;

Dan doet men al wat mooglyk is om de Jagt te

herftellen , en, wanneer het Spoor weder gevon-

den is en het Hert op nieuws aan 't loopen ge-

bragt, jaagen de Honden met meer voordeel en

moedigheid ; want hunne drift vermeerdert , naar

rnaate het Beeft is afgemat en hunne Reuk wordt

fcherper ; weshalve zy minder gevaar hebben

om van 't Spoor te raaken , fchoon het Hert

langs hoe meer kromme Sprongen maakt. Zyn

cenigfte toevlugt is alsdan , zig in 't Water te

werpen , beneemendè dus de Honden zyne Reuk

en 't Gezigt zelfs : want het weet zig daar iff

zodanig te Verbergen $ dat de Honden het geheet



Verliezen , en , na eenig verloop van tyd, keert het j. Afdeeu

te rug naar 't Bofch, waar uit het is gekomen, xxxïït

Somtvds * egter , zwemt het een Rivier ofWater Hoofd*

, T „. ,
STUK.

over , en , wanneer de jaagers tydig aan de an-

dere zyde kunnen komen, of hun Volk daar

hebben , is het Beeft wel haaft afgejaagd. Dan

tragt het egter nog zyn Leven te verdedigen , en

kwetft menigmaal met de feherpe takkeb zyner

Hoornen de Honden , ja zelfs de Paarden van dé

jaagers , zo die al te driftig zyn ; tot dat meri

het de Peezen in 't buigen van het Been heeft

afgefnecden; waar door het valt, en de Jaagei*

gelegenheid krygt , om het van agteren by het

Schouderblad met een lang Mes te fteeken. Dan

wordt de dood Van 't Hert door 'het blaazen op

Jagthoórnen aangekondigd, en men laat 'er op

een parforce^agt de Honden meefter van , om
hun dus in andere Gevallen tot de Jagt aan te

moedigen.

Zodanige Jagten worden 'er in Duitfchland * Pdrfikë*

door de Hoog-Vorftelyke Souvereinen , nu en dan °f ^°Pm

eens gehouden , in tyd van Vrede ; wanneer men

gemeenlykeenige Herten doodt; doch derzelver

getal is altoos veel minder dan dat van 't an-

dere Wild. Toen de Keizer , met Hertog

Karel van Lotharingen, in 't Jaar 1753 een toer

deedt door Böhemen , alwaar Hy zig vier Wee-

ken ophieldt, waren door die Hooge Perfona-

giën en hun Gevolg, onder 47920 fluks Wild*

geveld 19 Herten en 77 Rheen , 10 Zwy.

iien, 6Vosfen, 18243 Haazen; 't overige be-

l. Deel. III Stuk, ftondè
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i Afdeeu ftondt in Faifanten, Patryzen en ander GevogdU

XXXIII, te. Op eene groote Klopjagt , die, indeHerfft

Hoofd- jes Taars ^^ in de Kcur-Beierfche Ampten
STUK,

van Mindelheim en Furftenheim gefchiedde
,

werden 7 Herten, 9 Hinden, 60 Rheen , 116

VolTen en 196 Haazen gedood. De onlangs over-

leeden Keurvorfl: van Keulen is een uitmuntend

Liefhebber van de Jagt geweeft : men mogt

zeggen , dat hy , gelyk oudtyds Nimrod , een

geweldig Jaager was op Aarde. Zeer dikwils

nam hy het vermaak van de parforce-Jagt , en

dan werden veele Herten , die in de Boflcheri

van zyne onderhoorige Landen menigvuldig zyn,

geveld. Zulk een groote Jagt werdt, onder

anderen , in 'e voorfi van September des Jaars

1755 gehouden in de nabuurfchap van Mon-

beim in 't Bergfe Land , op welke 55 Her-

ten fneuveiden, zynde 'er twaalf door den Keur.,

vorft van Beieren, en agt door de Keurvor-

llin, eigenhandig gefchooten.

In Vrankryk , alwaar de Koning , de Printen

van den Bloede en die van den Adel, ook groo-

te Liefhebbers van de Jagt zyn , is het de ma-

nier deezer Perfonagïën niet, om zig te ver.

moeijen met het Wild na te zetten : zy wagten

af, dat hunne Jaagers hetzelve voorby hun he-

nen dryven , en zodanig afmatten , dat zy hec

gemakkelyk met een Kogel treffen kunnen. Geen

Officieren , Ruiters of Soldaaten , mogen eenig

Wild fchieten of jaagen , veel minder het edele

Wild van Herten , Hinden of Rheen befchadi*

gen;
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gen ; 't welk in Duïtfchland ook aan geen by-L Afdeed

zooder Perfoon , 't zy Landman of Stedeling, XXXIII.

vry ftaat.
HooFD'

* STUK.
In de Nederlanden is het Wild , zo even ge* t

t van
<

f

meld, zeldzaam, ten minftein de Provintie vangrove Wüdj

Holland en Weftfriesland , alwaar het egter, vtrbooden.

tuflchen Beverwyk en Petten , oudstyds plagt

te zyn. Willem de II. , Prins van Oranje,

gaf, in den jaare 1648, een Ordonnantie uit,

waar in zelfs aan de genen , die volgens het

Vonnis van den Hoogen Raade , gegeven in den

jaare 1505, tot de vrye Jagt bevoegd zyn (naa-

melyk 's Lands Ridderfchap en Edelen * bene-

vens zodanige Amptenaaren , die voor Domeftie*

ken van de Graaflykheid gehouden worden ,)

volftrekt verbooden werdt , eenigb grof Wildt,

'tzy Harten, Hynden, Reeden , Deynen ofte S<wy*

nen , te jagen , fcbieten ofte vangen , in den hee±

len bedryve van de Houtvefterye van Hollandt

ende Weftfrieslandt , nocbte ook mede in de Duynen

van Brederode , Egmont ende andere particuliere

Duynen , op te boete iïelcke reyfe van hondcrt xxv

ponden. Wylen zyne Doorlugtige Hoogheid,

Willem de IV. , Prins van Oranje , Erfftad*

houder der Vereenigde Provinciën , heeft in den

Jaare 1750 dit Plakkaat
5 gelyk wy bevoorens

meldden (*), vernieuwd : doch fömmigen be-

weeren thans , dat Weftfriesland niet behoort

onder de Houtveftery van Holland , en dat de

In*

(*) Zie het II. Stuk , bladz. 377,

X» De EL. III STUK. E
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I. Afdeel.
Inboorlingen van hetzelve, uit hoofde van hun-

XXXIII. ne oude 'Vryheden en Voorregten , geenzins,

Hoofd- n0ch ten cpzigt van het kleine noch van het

$TVli
* grove Wild , Vogelen of Viïïchen , aan dit Plak-

kaat onderworpen zyn (*).

In de andere Provintïën is , ten opzigt van de

genen, die men tot de jagt gekwalificeerd oor-

deelt , een merkelyk verfchil In Vriesland ftaat

dezelve, behalve de Hooge Regeering en Ede,

len , Grietsluiden , Burgemeelters en Eigen-ge-

ërfden, ook vry aan alle Staf-Officieren toe Ma-

joor incluis. In Gelderland mogen zelfs de Bur-

gers en Inwooners, die jaarlyks 25 Guldens aan

de ordinaire Verponding betaalen, Jaageninhet

Kwartier; en aan alle de Burgers der Steden

ftaat zulks vry , binnen het Schependom der

Stad, daar zy woonen en het Burger-Regt ge-

nieten. Het jaagen , vangen of fchieten , van

Herten , Hinden , Rheen en Zeegen , is in dee-

ze Provintie, zo in als buiten den beflooten tyd,

aan de Gekwalificeerden zelfs, uitdrukkelyk

verbooden. In die van Utrecht ftaat het jaagen,

vangen of fchieten, van het grove Wild, aan

de genen die tot de Jagt bevoegd zyn , naame-

lyk de Hooge Regeering , Edelen en Magiftraa-

ten der Steden, binnen hunne Jurisdictie vry,

doch aan alle anderen is zulks verbooden , op

verbeurte niet alleen van 't gevangen ofgefchoo-

ten

(*) Verhandel, ><*» 't Jagt-l{egt der V/eftfriezen * door

J. Bent. Hoorn 1761.
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ten Wild, van de Honden en andere Werklui- i.Afdeei*,

gen tot de jagt gebruikt, fnaar bovendien op XXXfü,

eene Boete van driehonderd Guldens, of uit het ™ 0F11 *

Stigt gebannen te worden, naar gelegenheid van

Zaaken ; alles volgens de Ordonnantiën van wy-

len zyne Hoogheid, gegeven in den jaare 1750,

Haare Koninglyke Hoogheid, Anna, Wedu-

we van gemelden Prins, maakte in 'c jaar 1752

een Reglement op de Jagt in de Provintie van

Groningen; volgens 't welke de Ingezetenen,

die tot zekeren trap gegoed zyn in Laoderyën

,

in de vcornaamfie gedeelten van deeze Provin-

tie mogen Jaagen; behalve in Sapmeer, alwaar,

zulks aan de Regeering alleen vry ftaat, en in

de Ommelanden , daar niemand verder de Jagt

mag oefenen , dan zo verre het Gebied ftrekt.

van den Regtftoel tot welken hy , gekwalificeerd

zynde, behoort: en de Militaire Officieren zyn

niet dan wegens hunne Goederen bevoegd tot

de Jagt , uitgenomen de Kommandanten van Gro-

ningen en die der Schanfen en Fortreflen in

Wedde en Weftwoldingerland, zo verre huq

Kanon kan reiken (*).

De vrye Jagttyd , voor Haazen en GevogeU Open m
te, ftrekt zig in de Provintie van Holland uit, kettooteq

' lapttyd.

van den 1 September tot den laatften van

November; in die van Utrecht van half Sep-

tember tot half December; in die van Gelder»

land tot in January of February , en in die van

GvQs

(*) Zie de Neder laudfche jaarboeken van
8
t jaar 575-2,

jjladz. 13 41.

i. ï>b4# XIIStuk» E %



Saizoen,

<58 Beschryvinö
I. Afdeel. Groningen tot den i Maart: wordende hetove*

XXXI IL rige van het Jaar itbtflooten tydgenoerad: maar

srrK°
PD

" *n Holland begint , opdcn25July, reeds de tyd

der Konynen Vangfl (*)•

Jagt- Alle Saizoenen of tyden van het Jaar zyn

,

insgelyks , tot de Herten»Jagt niet even bekwaam.

In 't Voorjaar , als de Bofïchen met jonge Bla-

deren , de Velden met Bloemen beginnen te praa-

len , is de Reuk der Honden zo zeker niet , en,

dewyl het Hert zig dan bevindt in zyn grootfte

vlugheid , hebben zy veel moeite om het te

agterhaalen. Ook erkennen de Jaagers eenflem-

'jnïgj dat het Saizoen, wanneer de Hinden aan

*t Werpen toe zyn, de allermoeielykfte Jagt

geeft 5 en zelfs in 't begin van den Herfft,

wanneer 't in 't diepfl van den Bronstyd is,

zoeken de Spoorbonden met weinig vaurigheid:

miffchien om dat de fterke Geur van 't Hert

ïiün verbyftert , of, dat alle Herten dan byna

eveneens ruiken. In de Winter, als 'er Sneeuw

legt, kan men 't Hert niet jaagen, dewyl de

Honden op dien tyd geen Reuk hebben , en het

Spoor meed op 't Gezigt zouden moeten vol-

gen. In dit Saizoen , wanneer deze Beeften

in de Boffchen niets te eeten vinden, komen

zy 'er uit, en begeeven zig in 't open Veld,

in het Kreupelbofch of Hakhout, en zelfs in de

Zaay-Akkers of Bouwlanden. Zy voegen zig

troepswyze famen inde Maand December, en*

ge-

(*) De zelfde van 't jaar 1750» bladz. 1079.
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geduurende de zwaare Koude , tragten zy zig L Afdsfx.

te verfchuilenagter de Heuvelen en Duinen , cf XXXUL
kruipen in Holen , fluitende zig djgt aan één ,

H
7

°,
ÜFD "

cn elkander verwarmende met hunnen Adem,

In 't Voorjaar is 't de tyd, wanneer de" Her- 't AfWr-

ten hunne Hoornen verliezen; die van zelfaf~f,
en r

Hoornen.
vallen of geloft worden door een kleine poo-

ging, welke zy maaken tegen een Tak van een

Boom. Zelden vallen de beide Hoornen gelyk: .

de een blyft fomtyds wel twee dagen ftaan , na

dat de ander is geloft. De oude Herten wer-

pen hunne Hoornen vroegft af, te weetenin'c

end van Fcbruary of 't begin van Maait , de

zevenjaarige tegen 't end van Maart , de zes-

jaarige in de Maand April , de Jonge Herten in

Sc begin en de Spicsferts tegen 'je midden cf in

't laatft van Mey. Hier in komen egter veran-

deringen voor, en een zagte Winter vervroegt

dit afwerpen der Hoornen zeer. De Herten

fcheiden zig dan van elkander 'af, uitgenomen

de allerjongften, die by een blyven: zy gaan

in de Velden en 't Kreupelböfch weiden , en

houden zig daar den Zomer op , tot dat hunne

Hoornen weder gefchooten zyn: alsdan loo-

pen zy met den Kop laag, uit vreeze van dien

tegen de Takken te ftooten , dewyl hunne Kruin

dan zeer gevoelig is. Zo dra de nieuwe Hoor-

nen ten vollen zyn uitgegroeid , wryven zy die,

in tegendeel , zeer fterk tegen de Boomen ; om
'er de Huid af te krygen , die deeze Hoornen

omkleedt, en door dit wryven wil men dat de

h Deel III Stuk. E £ Hoor-
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LAfdeel. Hoornen eenigermaate van kleur veranderen >

liXUll Daar den aart van 't Sap der Baomen waar te-

Wuk." §en z^ gewreeven worden; 't welk inzonder-

heid plaats zou hebben in 't Gewey der oude

Herten , welker Hoornen rompelig en digt ge-

paareld zyn. Hier tegen ftrydt egter, dat men

in Herten , die opgebragt waren in een beflooten

perk , zonder Boomen , de zelfde kleuren der

Hoornen als in de anderen waargenomen heeft»

Onder de Herten , zegt Jacques de Foüil-

Loum, draagen fommigen roode 3 anderen zwar-

te, anderen witte Hoornen, en zulks is een

jfjseeling van de Natuur. De roode Hoornen

fchieten grooter en fraaijer op dan de anderen

;

Want zy zyn gemeenlyk voller van Merg en

ligter: de zwarte zyn zwaarder en hebben zo

veel Merg niet: de witte zyn de flegtflen. Men
vindt Herten, die nooit hunne Hoornen afwer*

pen, 't welk daar van daan komt, dat zy hun-

ne Tefrikels verlooren hebben: want men be<-

vindt , indien een Hert gefneeden wordt , 't

welk zyne Hoornen heeft , dat het dezelven

nimmer kwy t raakt, en, geen Hoornen hebbende*

dezelven nooit krygt* Zelfs, wanneer men het

lubt , terwyl de Hoornen nog week zyn en bloe-

dig , dan zullen zy nooit hard worden , noch

hunne gewoone kleur bekomen. Sommigen

willen , dat het Hert zyne Hoornen , wanneer

het die afgeworpen heeft, in de Aarde be-

graaft ; doch dan zou mcnze niet zo menigmaal

in de Boffchen vinden*

Dee-



ree-
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Deeze overeenkomft tiuTchen de bekwaam- r afdeel.

heid tot Voortteeling en 't groeijen der Hoor- XXXIII.

nen in de Herten, gebruikt de Heer de Büf- Hoo*ü-
^ ' , , stuk.

fon om zyn Gevoelen, aangaande de voort- -
üyereen-

brenging der Dieren uit de Werktuiglyke deelt- komft van

jes van het Voedzel (*) , te bekragtigea. „ Ter-^e 6™e,'i |Bg
t öer Hoor-
„ wyl een Dier groeit (zegt hy) wordt bet nen met de

,, Voedzel t'eenemaal aan de uitbreiding pf^kwaam-

„ vergrooting van het Lighaam befteed, raaarvoorttc

55 als hetzelve byna tot zynen hoogden trap
liü&

„ van aangrceijing is gekomen , openbaart zig

,, de overvloedigheid van dit Voedzel aan nieu-

„ we voortbrengzelen. In de Menfchen gaac

3, de groeijing van de Baard en 't Hair , de

33 Zwelling der Borden en de uitzetting der

33 Teeldeelen, de Huwbaarheid voor. In de

33 Dieren in 't algemeen , en in het Hert in 't

3, byzonder, toont deeze overvloedigheid zig

3, door nog kennelyker uitwerkingen; zy brengt

33 de Hoornen voort, de zwelling der Teftike-

33 len, de uitzetting van den Hals en Keel 3

3, het Vet, de Ritfighdd, enz. Gelykerwyze

3, nu Jhet Hert, in 't begin van zyn Leeftyd,

3, zeer fchielyk groeit, zo gaat 'er niet meer

3, dan een Jaar voorby, van zyne Geboorte,

3, tot dat deeze overvloedigheid zig begint te

33 openbaaren aan de voortbrenging der Hoor-

$3 nen. Het zyn twee SpieiTen, die groeijen,

3, lan-

(*) Zie 't I. Stuic deezer NatHttrlyke Fliftorie , black*

290.

ï. Deei, III Stuk, E 4
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LAfdüelo) tenger en harder worden, naar maate het

XXXIIL 5, Beeft Voedzel neemt. Indien het in Mey ter

Hoofd- ^ wereld is gekomen, krygt het zyne Knob-

„ bels op de Kruin in Mey van 't volgende

„ Jaar, en in 't end van Auguftus zyn de
v

„ Spiesfën tot de volle langte gegroeid ; dan

„ vergaart het verder zyn Vet , en die Vet

,

„ dat zeer fyn en fcherp van Reuk is , veroor*.

„ zaakt dien Geur, welken de Herten in de

5, Bronstyd hebben. De gefneeden Beeften

„ worden ook wel vet, doch hun Vetmiftdie

„ Geurigheid , welke de aangenaamheid van

„ het Wildbraad uitmaakt, zynde in de Brons-

„ tyd het Vleefch zelf daar van zo zeer door-

„ drongen, dat men het, wegens de geile

„ Smaak, niet kan eeten, en dat het in een

„ korten tyd bederft»
s '

„ Tot een verder bewys , van deeze voort-

„ brenging der Hoornen door eene overvloe-

„ digheid van 't Voedzel , dient , dat een vet-

X3 te Weide, waar in het Beeft ongeftoord kan

, ? leeven, hetzelve een fchoon Gewey geeft,

„ van wyduitftaande Hoornen, dik en fraay

„ gepaareld van Stam , vol zwaare Takken

;

3, waar van het tegendeel plaats heeft in een

,, fchraal gevoed afgejaagd Hert. Miffchien,

„ zelfs , zou het niet onmooglyk zyn , door een

„ groot gebrek van Voedzel, dit • Voortbreng.

„ zei geheel weg te neemen , zonder behulp

„ der Lubbing. 't Is ten minfte zeker , dat de

9,
gefneeden Herten minder eeten dan de ande-

„ ren 3
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„ ren , en de teden , dat in deeze Soort , zo l Afbsel.

3, wel als in die van 't Damhert , den Rhee en XXXïïL

„ Eland , de Wyfies geen Hoornen hebben ,
Hoofö-

3 J
STUSU

„ is , dat zy minder eeten dan de Mannetjes

;

„ ja , zo 'er zelfs in haar een overvloedigheid

,, mogt ontdaan, zo komt haar, juift in den

„ tyd wanneer die zig geopenbaard 'zou heb-

3, ben, deBevrugtingover, en, dewyl als dan

„ het overvloedige tot Voeding van de Vrugc ge-

„ bruikt wordt, en vervolgens tot zooging van

„ het Kalf; zo blykt dat 'er nooit iets over-

„ tolligs zy. Het Wyfje van het Rendier draagt,

„ wel is waar , ook Hoornen , doch ongelyk

„ kleiner dan het Mannetje , en , dewyl dit Beeft

„ op de Lichen aaft , dat een vafter Voedzel is

„ dan de Bladeren, Bad van Böomen ofjonge

„ Scheuten, welken het Hertafknaauwek, zo

,, is 't niet te verwonderen, dat hetzelve groo-

„ ter overvloed van Werktuiglyke deeltjes

„ krygt, waar door de Hoornen gröötër wor-

,, den en 't Smeer overvloediger , in het Ren-

„ dier dan in het Hert.
"

Dan gaat de Heer ds Büffon over , om aan Verfchü

te toonen , dat de Hertshoornen in hunne ma- ^nne
l

nier van Groeijing veel van de Beenderen ver- van die der

fchillen , dewyl zy zig endelings uitrekken , ko-
BeeB Qim?

mende daar in met het Geboomte overeen. Dit

fchryft hy toe aan de grover deelen van het

Voedzel, welke hunnen aart eenigermaate be-

houden , en vergelykt zulks met andere Dieren,

waar in ook iets zodanigs plaats heeft. „ Het

J.Deel. III Stuk* E J „ Hert
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I. Afbeel, •' Hert (zegt hy), dat nergens huisveft dan In

XXXIIt. 35 de Boüchen, en niet leeft, om zo teiprce-

Hoofo* n {(en dan van Boomgewas, draagt op 't Hoofd

^, een foort van Boomtakken ; de Bever, die in

,, de Wateren woont en Vifch eet , heeft een

„ Staart met Schubben bedekt: het Vleefch

„ van den Otter en de meefte Rivier-Vogelen

,

„ is een Spys
. voor de Vallen , een foort van

„ Vifch,

„ De Hoornen varuhet Hert, (vervolgt hy)

3, zyn dan maar een bykomend deel, dat, by

„ manier van fpreeken , vreemd is a#n deszelfs

, 5
Lighaam ; een voortbreogzel , 't welk niet

„ als een Dieriyk deel wordt aangemerkt, dan

„ om dat het op een Dier groeit , maar , 't

„ geen inderdaad Plantaardig is , dewyl het de

33 Kenmerken behoudt van het Gewas, waar uit

,3 het zyn eeriten oorfprong heeft , en om dat

«,3 deeze Hoornen naar Boomtakken zweemen

33 door hunne manier van groeijing , ontwin-

„ ding , hard» en droogwording ; ja affcheidi^g

5, eindelyk : want zy vallen van zelf af , na dat

3, zy hun geheele vaftheid hebben aangenomen

„ en opgehouden Voedzel naar zig te trekken;

„ even als een Vrugt , welker Steekje , wan-

„ neer dezelve ryp is 3 zig van den Tak af-

,3 fcheidt. De Naam zelfs , welken de Herts-

5, hoornen in 't Franfch draagen , toont aan

,

„ dat men dit voortbrengzel aangemerkt heeft

„ als Hout, en niet als Hoorn, Been, Tan-

n den 9 enz, By dit alles komt, 't geen de Ou-

„ dea
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II
den opgemerkt hebben, dat men Klyf off , AFDto,

* Klimop mee de Wortelen gegroeid heeft ge- XXXIÏI.

„ zien aan de nog week en zagt zynde Hoor- "°0FÜ "

5, nen van lierten
r?

.

Voorts toont de Heer de Boffon het verfchil en varl

1*..... , die der
aan , dat 'er is tuiichen de groeyrag van net Zoomen

Heitsgewey, en de Hoornen, Nagelen, Tan-™ Koei *

den, Schubben, Vederen, het Hair en alle an-

dere uitwendige Lighaamsdeelen in de Dieren

,

die altemaal van onderen aangroeijen: terwyl

de Beenderen, Spieren, Peezen,enalieinwen-

dige deelen , van 't midden naar de beide en»

den uitfchieten; en dus maaken de^Hertshoor-

Ben, die het gelyk de Planten doen, eenderde

looit van Grceijing.
.
„ Zy hebben alle drie

.3, (zegt hy) tot haare Stoffelyke oorzaak, niets

,, dan ,de overvloedigheid van Werktuigïyk

3, Voedzel 5 en tot uitwerking enkel en alïeeo

„ de fchïkkingen plaatzicg van dit Voedzel naaf

33 gelykheid van de Vorm, die hetzelve ont*

3, vangt en inneemt. Dus groeit een Dier lang*

£3 zaamer of fchielyker , naar reden van de veel*

33 heii van dit Voedzel 3 en 3 wanneer het by*

„ na tot den hoogften trap van zynen groey

33 gekomen is 3 bepaalt dezelve zig naar de

33 Bewaarpïaatfen van het Zaad 3 tragt zig naar

33 buiten uit te fpreiden , en , door middelvan

33 de Paaring, andere Gewerktuigde Wezens

33 voort te brengen. Het verfchil, dat men

3, tufichen de Dieren vindt, die 3 gelyk het

5, Hert , een bepaalden Bronstyd hebben , eo

I. Deel. III Stuk. de
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L Afdeel. !>3 de andere Dieren . die op alle tyden van het

XXXIïï. 53 Jaar vrugtbaar zyn > komt niet anders dan

Hoofd- van $e manier hunner Voeding. De Menfch
STUK.

„ en de Huisfelyke Dieren , die alle Dagen by-

„ na even veel Voedzel gebruiken 3 ja dikwils

9\ al te veel, kunnen op alle tyden van het Jaar

„ voortbrengen ; het Hert 3 in tegendeel , en

53 de meefte andere Wilde Dieren , die geduu-

5 , rende den Winter veel gebrek lyden 3 heb-

59 ben alsdan niets overtolligs 5 en kunnen niet

3, voortbrengen 5 dan na dat zy in de Zomer

3, zig herfteld hebben" (^).

De Brons. Kort na dat de Fierten hunne Hoornen ge-

xyd. bruineerd hebben , beginnen zy ritzig te wor-

den. De Ouden zyn vroegft gereed : zy ver-

laaten \ in 't laatft van Auguftus en \ begin van

September ^ het Kreupelbofch ; komen in de

BofTchen te rug en beginnen de Hinden op te

zoeken : zy brullen met een verbaazende Stem,

die de BofTchen doet weergalmen ; zy draaven

op vollen dag over Akkers en Velden 3 enftoo-

ten met den Kop tegen Boomen en Struiken;

geevende alle tekenen van verwoedheid 3 totdat

zy Hinden vinden; die hun ontwyken, ja voor

hun vlugten. Wanneer eindelyk het Hert een

Hinde heeft agterhaald, wordt hem nog dikwils

de genieting van dezelve door een ander Hert

betwift 3 en 3 zo zy beiden van gelyken Ouder-

dom
(#) Ik geef deeze Bedenkingen van den Heer Buffon

zo als zy zyn; zonder Aanmerkingen daar op te maa-

ken: laateade dit voor den Leezer over.
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döm en flerkte zyn, ziet men dan een yzelyki. Afdeed

Gevegt, 't welk dikwils uitloopt in de dood' van XXXIII.

een van beiden. De oude Herten zyn altoos gTÜE#

de baas ; doch 't gebeurt wel dat een jong Hert,

terwyl de Ouden aan 't vegten zyn, de Hinde,

daar 't om te doen is, befpringt, vlugtendeV

na dat hy 'er fchielyk zyn wil van gehad heeft,

fpoedig weg. Een Hert houdt zig niet byééne

Hinde; het befpringt 'er verfcheideneagtereen,

tot dat zyne kragten geheel zyn uitgeput. Die

verliefde dolheid duurt maar drie Weeken. De
oude Herten beginnen in 't voorft van Septem-

ber te bronften ; de zes- en zevenjaarige in 't

midden van die Maand ; de Spiesferts op 't ein-

de en de allerjongften wat laatcr; zo dat de

Bronstyd in 't begin van November geheel is

afgeloopen. Men kanze dan, wegens hunne

zwakheid , gemakkelyk meefter worden , en , als

k een overvloedig Eikeljaar is, komen zy fpoe-

dig tot herftelling , en men wordt dikwils , op

't laatft van Oktober, een tweeden Bronstyd

gewaar , die egter zo lang niet als de eerfte

duurt.

De Hinden draagen agt Maanden en eenïge DragSi

Dagen, brengende in Mey of Juny het Kalf ter

wereld , dat zy zorgvuldig tragten te bewaaren

en te verbergen voor de Honden. Zy zyn niet

altemaal vrugtbaar; men vindt 'er die Smaldie-

ren genoemd worden , en nooit werpen , of

fchoon zy niet minder jagtig zyn dan anderen.

In de eerfte tyd verlaat het Jong de Moer niet,

h Deel. III Stik. e&
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Hoofd
STUK.

Vreessg-

ïigheid

I.AFDEEL.en tegen den Winter verzamelen zig de Her-

XXXIII. ten en Hinden, jong en oud, by één: in'taU

gemeen zyn zy geneigd om in gezelfchap met.

eikander te leeven en te wandelen ; niets dar*

vreeze of noodzaakïykheid verfoooit of fcheidt-

ze van één.

Als een Hert z'g op een plaats bevindt , daar

het in 't geheel niets vreefi: , zo gaat het 'er

bezadigd weiden en onbefchroomd leggen rus.

ten, fiaande egter de Oogen gintsen herwaards*

om niet veirafl te worden. Verzadigd zynde

begeeft het zig 'm 't diepft derBoüchen, doch

maakt verfcheide Omwegen en Sluippadenj,

waarfchynlyk om zyn Leger zo veel mooglyk

te verbergen- Het is een by uitftek vreesagtig

Beeft, de ontmoeting van een Paard, Ezel,

van een Wagen of Chaife; 't gefchreeuw of

roepen van een Menfch of Dier , zelfs van een

Kraay of Rave; alles fchynt hem wat nieuwste

zyn : hy verwondert 'er zig over alsofhy nooit

iets dergelyks gezien had ofgehoord : hy fchrikt %

om zo tefpreeken, voor zyne Schaduw. Alshy

hoofen wil van waar 't Geraas komt , ligt hy den

Kop om hoog en fielt, zyne groote Oorlappen

in poftuur: hy vertoeft zig van tyd tot tyd ia

zynen Loop , om 't geblaf der Honden te hoo-

ren , voor welken hy vlugt : hy houdt veel van

\ geluid der Herders-Fluitjes , en van 't Fluiten

met den Mond, 't welk de Jaagers dikwils doen

om de Herten geruft te ftellen. Moede zynde

lakten zy den Kop zakken , fnuivende en foor*

km*
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kende fterk. Hoe ouder Heit hoe zwaarder I. Afdrel.

Stem het heeft in 't brullen ; maar de Hinden XXXIII.

loeijen niet dan uit vreeze of fchroom. Groo- ~J1°
0FÏ>

telyks vermoeid zynde en fterk nagejaagd , be-

geeven zy zig te Water en zwemmen daar ia

zodanig, dat de Kop van den een op het Lyf

van den ander ruft , en dus kunnen zy breede

Rivieren en groote Meiren overkomen , zonder

dat eenig Hond of Paard in ftaat zy om ze te

vervolgen.

Deeze Beeften herkaauwen gelyk het Rund- Voedsel,

vee : doch , naar 't fchync , zo gemakkelyk

niet ; dewyl het Hert , als met horten , het in-

geilokte Voedzel weder in den Bek brengt : 't

welk waarfchynlyk zal veroorzaakt worden door

de langte van zyn Hals. 't Is s onder het her-

kaauwen, eveneens of het den Hik had. Het

Beeft drinkt in de Winter en 't Voorjaar wei-

nig, doch in 't heetfte van den Zomer 5 en in.

zonderheid in de Bronstyd , is het zeer dorftig.

Ook begeeft het zig dan dikwils in 't Water 5

om zig te verkoelen en te verfriiTclien , zwem-

mende niet minder vlug dan het loopt. Ver-

volgd wordende fpringt het , zonder eenige

moeite, over een Muur, Heining ofSchut van

Mans hoogte heen. Hun Voedzel verfchilt naar

de Saizoenen: in de Herfft, na den Bronstyd,

zoeken zy de groene Scheuten der Boomen,
de Bloemen van de Heide, de Bladeren der

Braamen,. en andere Kruiden: in de Winter,

als 'er Sneeuw legt, fchillen zy de Boomen en

I. Dsfit. III Stuk, gQ*
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f, Afdeel. eeten derzelver Baft, het Mos, en wat dies

XXXIII. meer is: zo dra het Weder zagt worde , komen

stük.

0FD
" zy °P l Graangewas weiden en knaauwelende

Knoppen van 't Geboomte af, als die in 't Voor-

jaar beginnen uit te botten : op de katten der

Wilgen, Popelieren en Hafelnooten-boomen

,

zyn ze zeer verflingerd, In de Zomer hebben

zy keuze van veelerley groente, doch de Rogge

verkiezen zy boven alle andere Graanen.'

Leeftyd. Men heeft zig verbeeld , dat de Herten zeer

* lang leefden , ja zelfs viermaal zo lang als de

Raven, welken men eeoen Leeftyd, negen-

maal zo lang als die van den Menfch , toefchreef.

Dus zou het Leven van een Hert zig tot de

drieduizend Jaaren uieftrekken. Deezen Fabel

heeft men willen beveiligen met het voorbeeld

van een Hert, dat door Karel den VI. gevan-

gen werdt in het Eofeh van Senlis „ draagende

een Halsband, waar op gefheeden flondt: Cce-

far hoc me donavii: even of het denzelven niet

zo wel gekreegen kon hebben van een Roomfch

Keizer, die insgelyks zig den naam van Cxfar

hebben toege-eigend , als van den Romeinfchen

Veldheer deezes naams. Plinius verzekert , dat

men, honderd Jaaren na de dood van Alexan*

der , een Hert ving , met een Gouden Halsband,

uit wiens Opfchrift bleek, dat die Halsband dit

Hert door deezen Monarch was omgedaan. Zo
ziet men» dat het Gevoelen van de Langléevig-

heid der Herten ook oudtydsheerfchte; niette-

genftaande Aristoteles hetzelve opentlyk te-

gen-
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genfpreekt. De hedendaagfche Jaagers flaaq 'er I.Afbèeï*

geen geloof aan : zy meenen dat de Leeftyd van XXXïlh

die Beeft bepaald is binnen den omtrek van veer* Htws-

tig Jaaren , 't welk omtrent zevenmaal de tyd

is van vyf of zes jaaren , dien het tot zynen

wasdom befteèdt. Zyn Hoornen neemen fteeds

in grootte toe, van het tweede tot aanhetagt-

fte Jaar ^ doch uit het getal der Takken kaa

men met geen zekerheid dm Ouderdom be-

iluiten van het Heit.

Dit Beeft is niet vry van Ziekten en Onge-

makken. Somtyds groeijen in de Maag van de

Hinden , zo wel als in die der Herten , dergely-

ke Hairballen als in de Maag derKoeijen. Men

heeft 'er een gezien , die in zyn midden eed

Doorn hadt tot Kern en naar Muskus rook.

Nog verwondelyker is 't, dat in 't Voorjaar by
de Keel van 't Hert twee Vleezige beurfen

worden gevonden, byna gelyk de Amandelen,

in de Menfeh geplaatft , welker holligheid ver-

vuld is met Wormen 5 die daar in als opgehoopt

leggen ,
gelykende naar de Neuswormen van 't

Wolvee, doch grootelyks verfchillende van die

Wormen , welke op 't Lighaam der Hoornbees*

ten, en van 't Heit zelf* in Vleezige builen

groeijen. Van waar, nu, die Wormen aan den

wortel van de Tong , in de Herten , ook mogen

komen : 't Gevoelen der Jaageren is in deezen zeer

onwaarfchynlyk , dat dceze Wormen de Hoor»

nen zouden afdoen vallen. De Waarneeming #

immers leert, dat zulks veeleer toe te fchryven

J Djlel. IJl Stuk» F Zy
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L Afdeel zy aan de zwelling van een gedeelte der Huid*

XXX III. welke aan den Wortel der Hoornen een zoomi

JJZ
Q¥Dv

maakt , die van de Jaagers de Roos genoemd

wordt : zo dat men 't eenigermaate by de uit-

dryving der Tanden uit hunne holletjes kan ver-

gelyken. Indien men op de floutheidagt geeft

van de Vliegen , die haare Ejjeren gaan leggen

binnen den Endeldarm van 't Paard, of van die*

welke ten zelfden einde in de Neus der Schaa-

pen kruipen ; zo zal men zig niet verwonde-

ren , dat de oorfprong deezer Wormen in het

Hert aan een dergelyke oorzaak toe te fchry-

ven zy. De Heer Reaumur, immers, heeft

ontdekt , dat deeze Wormen ook in Vliegen

veranderen.

Wandal- Onder de Ziekten van het Hert zou men *

ügheid der raiffchien > kunnen tellen de Waoftalligheid der

Hoornen, die het voornaamfte deel zyn , 't

welk by deeze Beeften in 't oog loopt. Men
vindt fomtyds den eenen Hoorn korter dan den

anderen , of beiden niet met even veel Takken

voorzien : de Stam van den eenen Hoorn is wel

eens gevorkt , of in twee-en verdeeld , ja in drie-

cii : ook zyn de Takken fomwylen fcheef ge-

plaatft. Alle deeze mismaaktheden fchynen de

overeenkomft van de groeijing der Hoornen *

met die van 't Boomgewas 5 nader te beveili-

gen. Maar onder alle die Wanftalligheden , wel-

ken in 't Kabinet van den Koning van Vrank-

ryk menigvuldig vertoond worden en door den

lieer Daubejntois belchreeyen > vind ik 'er geen

van
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Van een Hertsgewey mee drie Hoornen 3
't welk ï/Afdeeu

door dm Heer D. Lodewyk Godfried Klein in XXXI It-

de Verhandelingen van de Roomfch-Keizerlvke Hoo^°-

STUK* •

Akademie is afgebeeld. Deeze Hoornen i zegt

hy , hadden ieder hunnen byzonderen oorfpröng

of Wortel (*).

De Herten zyn door gantfeh Europa , ten », HëH

minfte in de gemaadgde deelen , gemeen :
vanKana&fc

zelfs in Noorwegen vindt menze en in 't Noor-

den , uitgezonderd mifichien Lapland : in Afie ,

vooral in Tartarie en de Noordelyke deelen van

China * worden 'er ook menigvuldig gevondene

Bovendien zyn zy in Amerika: want het Hen
van Kanada verfchilt niet van de Europeaan,

fchen dan door de grootte van zyn Hoornen j

benevens het getal en de (trekking van derzel-

ver Takken j die fonïtydS haakswyze naar agte-

ren zyn omgeboogen. Egter is die geen beften-

dig onderfcheid ; want men vindt
5

er^ onder de

Europifche, die ook kromme Takken hebben aan

de Hoornen , en de Kanadafche zyn fömcyds met

regte Takken. Dus zyn 'er ook* die eenige

Punten hebben als een Kroon boven aan dé

Hoornen > welken men zeer zelden in Vrankryk

ontmoet , maar die in Duitfchland en Moskovïe

voorkomen , zyndc een enkele Verfcheidenbeid

van deeze Soort. In Amerika , zo wel als in

Europa , vindt men kleine en groote Herten .

maar zy fchynen aan de koude en gemaadgde

Lugt-

(*) Nova ^fta PLyJïcQ.Med. Natëta GitioforiToüi.i.
Obferv\ 39. Tab. III.

UDtiU HISTüit, F i
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I.AFDEEL.Lugtftreek bepaald te zyn.' Immers, die van

XXXIII. Mexico en de andere deelen van Zuid-Amerika

,

Hoofd- '

. „ • . I
stuk. die van de Ganges en de genen welken de Schry-

vers opgecven voor Kaapfe Herten , voor Gul-

neefche en dergelyken, vcrfchillen ten opzigt

van de Hoornen te veel , om onder deeze Soort

geteld te worden.

Om deeze Herten te vangen , vergaderen zig

de Wilden van Kanada, zo Thevet verhaalt,

tot tien of twaalf by een, gewapend met lange

Pieken of Lanfen , van vyftien of zeftien Voe-

ten , aan 't end met een Been van een Hert of

ander Beeft, van een Voet en daar over lang, in

plaats van een Yzeren punt of haak. Als de Sneeuw

hoog op 't Aardryk legt, volgen zy de Herten

op 't Spoor, en, derzelver Leger ontdekt heb-

bende, planten zy Cederen Takken , die in den

Winter zelfs hunne groente behouden , verber-

gende zig gewapend .onder deeze Takken. Zo

dra nu 't Hert , door de groente aangelokt , 'er

op uit komt, en onder hun bereik is, vallen

zy 'er op aan met hunne Spiefen en Pylen , en,

als het voor hun vlugt in de Sneeuw , daar hec

tot den Buik toe in zakt, wordt het van hun

met Bylen afgemaakt , en gevild zynde naar hun-

ne Wooningen gefleept.

De Heer Brisson merkt aan , dat het Kana-

dafche Hert voornaamelyk daar in van de Euro-

pifchen verfchilt, dat deszelfs Hoornen , van

onderen tot boven, bekeerd zyn meteen harde

ruige Huid , van de zelfde kleur zynde als het

Lig-
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Lighaam , dat donker vaal is. Het heeft vanj
a ^FD1!Et

de Rug tot aan den Grond vier Voeten hoog- xXXïIL
te ? en de Hoornen zyn drie Voeten lang. Ook Hoofd-

fpreekt hy van een Duitfch Hert, 't welk van
m,

f"

de Autheuren Tragelapbus, dat is Bok-Hert ge- Bewoon •

. noemd , en by Johnston onder den naam van difch Hert*

Paard- Hert, Hippelapbus, is afgebeeld, wor-

dende in Duicfchland Brandbirfcb of Brand-Hert

geheten , om dat het bruiner van kleur is dan

de anderen, hebbende aan den Hals langHair,

als de Maanen van een Paard. Dit onthoudt zig

aan de Grenzen van Bohème. Nog maakt hy ge-

wag van' 't Bourgondifch Hert, door Johnston

taamelyk wel, zo hy zegt, afgebeeld, dat aan

't onderlte der Hoornen maar éénen Tak heeft

,

'voorwaards uitfteekende. Daar van hadt hy

flegtsden Kop met de Hocrnen gezien, welke

uit Kanada in Vrankryk was overgebragt.

De Heer de Büffon leidt de grootte en dikte K jefn

der Hoornen van het Kanadafche Hert daar van Hert vm

af , dat hetzelve meer Voedzel en Rufte vindt

in de onbewoonde Landen , dan in die welke

Volkryk zyn. Dus verfchilt ook, zegthy , het

Hertsgewey in de zelfde Geweften , naar hec

verfchil der Landftreekcn : het is , even als 't

Geboomte, in vogtige, vrugtbaare Landsdou-

wen , groot , teer en taamelyk ligt ; in drooge

dorre Gronden, daarentegen, kort, hard en

zwaarwigtig. Even zo beftaat het met de Lig»

haamsgrootte deezer Bceften. Die een vette

Weide vinden in weelige Bouwlanden , hebben

|. Peel. III Stuk< F 3 *{
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Hoofd-
SfUK.

I. Afdf.el/c Lyf veel grooter en hooger, dan die zig met

XXXIII. het fchraale Gras en Kruid, van hooge Bergen

en dorre Steenagtige Gronden , moeten behelpen.

Onder deeze laatften vindt men 'er, die als

dwergen zyn onder de Herten, gelyk blyktin

het Hert van Corfika, dat het kleinfte fchynt

te zyn van alle de Berg- Herten, hebbende niet

meer dan de halve grootte der gewoone Herten.

En , 't geen my overtuigd heeft (zegt hy) , dat

het verfchil der grootte alleenlyk van de veel-

heid van Voedzel in deze Beeften afhangt , is*

dat 'er een , by my opgevoed, vier Jaaren lang,

eindelyk grooter, zwaarlyviger en vetter is ge-

worden , dan de oudfte Herten van myne Bos-,

fchen.

In Groenland is een foort van Herten , welk

van fommigen onder de Rendieren, van ande-

ren onder de Damherten gerekend wordt te be-

hooren ; doch , hoewel hunne Gcftalte nieer naar

de laatften zweemt en hunne Levenswyze naar

de eerden, zo blykt niettemin uit de Hoor-

nen , die rolrond zyn en geenszins plat uitloo-

pen , dat dit Beeft tot de eigentlyke Herten be-

hoore. Rajüs heeft het de Groenlandfcbe Rbee

genoemd. Zy komen veel in Spitsbergen voor,

op een Vlakte , deswegens het Rheenveld ge-

heten, als ook aan de Moffelbaay en zelfs in

de Straat Davis. Hunne Spyze fchynt voor-

Baamelyk de Lepelbladen te zyn. Anderson

merkt aan , dat zy op 't end van den Zomer

geer vet zyn, maar in de Winter weder by uit-

ftck

Groen
kndfch
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flek mager worden ; men hadt 'er één in Au-i. Afdeel.

guftus gefchooten , die zedig Ponden Vet droeg XXXIU.

tuffchen 't Vleefch en de Huid. Allerley foort Hoofd-

van Dieren, zegt hy, nebben m Groenland

daar hun voornaamfte Vet, waarfchynlyk tot

befchutzel voor de Koude van dat Geweft. Hun

Vleefch is zeerfmaakelyk; doch men heeft daar

niet beten Zie hier de Befchryving van de

Lighaamsgefta^e , gelyk die ons door den lieer

Brisson wordt opgegeven.

Het is zeer dik van Lyf , gelykende meer

naar een Kalf dan een Hert , hebbende ook

veel korter Hals en dikker Pooten. De Staart

is kort , de Oogen taamelyk groot , de Neus

van vooren met Hair begroeid, zelfs aan dea

Snoet, daar dezelve in de Herten geheel kaal

is en met een vogtïge Huid bekleed. De Hoor-

nen zyn anderhalf Voet lang, rond, getakt, en,

gelyk die van het Kanadafche Hert, met een

ruige Huid overtoogen , roodagtig van kleur.

De Vagt, welke dit Hert draagt, beftaatinde

Zomer uit kort Hair, helder Afchgraauvv ; doch

tegen den Winter komen , tuffchen die korte

Hairen, anderen opfehieten , langzyndcenftyf,

uit ros, bruin en wit gemengeld. Het Wyfje

draagt, gelyk de Rendieren, zo wel Hoornen

als het Mannetje, De hoogte is, van 't opper-

fte van de Rug tot aan den Grond gemeten

,

engevaar drie Voeten,

Onder de Herten vindt men
#
'erfomtydszeer Grootte

groot en zwaar, doch hunne hoogte fchyntbin- e
f

n Zwaarf©

^ <ter Henen
J.Dkel. Hl Stuk, £ 4 nei}
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h AFOEEL.nen de vier Voeten bepaald te zyn , van de Rag

XXXIII. tot aan den Grond gemeten : zo dat zy om-

«Jti^f
-

trent van hoogte zYn a^s ^e Osfen of Kbebees-

ten , doch veel dunner van Lyf en langer van

Pooten. Men vindt ze ook zelden boven de

twee. of driehonderd Ponden zwaar : egter wordt

gemeld 3 dat, onder de dertig Herten 5 welken

de Keurvorft van Keulen , den 28 Auguftus des

jaars 1754 , by Vrdingen velde , één geweeft is

van 6563 en een ander van 622 Ponden. Do
langte, van den Snoet af tot aan den Wortel van

de Staart, is omtrent zes Voeten. De Hoor-

nen 5 die zy op 't Hoofd hebben , zyn fomtyds

drie Voeten lang , en hebben wel eens over de

twintig Takken met hun beiden ; niettegenflaan-

de Aristoteles en Pliniüs zeggen , dat het

Hert nooit meer dan zes Takken heeft aan ie-

der Hoorn. Men kan uit het getal deezer

Takken geen beüuit opmaaken aangaande den

Ouderdom van het Hert : devyyl het fomtyds in

een volgend jaar minder Takken aan zyne

Hoornen heeft.

Kleur van De gewoone kleur van 't Hert is rosagtigof

l Bair.
Kaftanie-bruin ; doch men vindt 'er ook roode*

en zeer zeldzaam die wit zyn van kleur, hoe-

wel zy gemcenlyk vry bleek zyn onder aan den

Buik. Men vindt ook Herten en Hinden met

wit op 't Voorhoofd en aan den Snoet. Hoe

ouder , hoe donkerder zy doorgaans zyn van

Hair. Jacques iju Fouilloüx heeft in de Her-

yen driqderley foort van kleur onderfcheiden

;

te
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te weeten bruin , vaal en rood. Onder de brui- L Afdeel*

nen zyn kleine, fchoon even oud; doch deze XXXIII.

kunnen zo wel niet loopen als de groote brui-
"00FD~

r ö STUK.
ne Herten. Die bleekvaal van kleur zyn, (zegt

hyO ontbreekt het aan kragt en moedigheid; zy

hebben dunne witte Hoornen : doch die hoog-

vaal zyn hebben een bruine ftreep langs de Rug,

zwaare Hoornen die dïgt gepaarcld zyn , en

munten uit in moedigheid. De roodezyn door-

gaans jong en zeer vlug.

Het Hert heeft in zyn poftuur iets , 't welk Lighaam».

eene byzondere fcherpheid van Gehoor, Gezigt s

en Reuk , uitdrukt. Zyne Ooren zyn zeer groot

,

naar den Kop te rekenen ; de Oogen ftaan ver

van elkander , en op zyde van 't Voorhoofd

:

de Neusgaaten zyn wyd en groot. Dit alles

geeft aan dit Beeft een fchrander Gelaat , en de

hooge opheffing van zyn Kop , die een fout is

in een Paard, ftaat aan 't zelve fraay. Men moet

egter aanmerken , dat het in 't loopen de Hoor-

nen niet overend (taande houdt, gelyk men de

Herten gemeenlyk afgebeeld ziet : dan zouden

zy het Beeft tot een groote belemmering zyn.

In tegendeel , door 't opligten van den Snoet

leggen de Hoornen , in 't loopen , byna water -

pas , of hangen naar de Rug toe over. En de

ftyfheid van Nek is aan dit Beeft een groot be-

hulp, om zig met de Hoornen te verdedigen.

De Hinde heeft veel tammer aanzien , en is

kleinder, doch loopt niet minder fncl als hqt

Hert.

ï Deel. III Stuk. F 5 In
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I.Afdeel. 1° ^e Lighaamsgeftalte van de Hinde is, be*

.XXXIII, halve de langte van den Hals en de kortheid

Hoofd- van ^e Staart, nog zo veel verfchil met de Koe-
STUK»

, beeften, dat men haaft denken zoude, eengroot
InwendU

ge dxekn. onderfcheid te moeten vinden in de Ingewan-

den. Ondertuffchen heeft de Ontleeding doen

zien 5 dat 'er geen kenrielyk verfchil zy , dan

alleen in 't ontbreeken van de Galblaas, welr

ke het Hert niet heeft; in. het maakzel dei-

Nieren , die niet uit byzondere Klieren zyn fa-

mengefteld; de figuur van de Milt, welke ovaal

is, en die van het hoofdje der Roede, 't welk,

byna Cylindrifch zynde, als een toegetrokkea

beursje eindigt. Qok heeft het Hert een zelf-

de getal van Beenderen als de Stier, en, fchoon

dezelve veel dunner en langwerpiger zyn , noch-

tans op even gelyke wyze famengevoegd en

gewricht. Het Hert heeft , bovendien , twee

kromme Hoektanden aan de Bovenkaak.

Gebruik. In de Huishouding kan men een nuttig ge-

bruik maaken van deeze Beeften. HunVieefch

is eetbaar , fmaakelyk en gezond : doch het

moet van jonge en wel gevoede Herten zyn

;

van de ouden deugt niets dan de Tong , de

Snoet en 'Ooren , waar by men , op 't allerhoog-

fte , nog de Krippen , zynde het hovenfte van

de Rug naar de Billen toe , kan voegen. Als

een Hert drie jaaren oud wordt , is het Vlcefch

taay en moeielyk te verteeren : ook door geil-

heid, inzonderheid in deBronstyd, oneetbaar,

gelyk het Bokkenvleefch : doch indien het Hert,

nog
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nog jong zynde , gefneeden wordt , kan deszelfs L Afdeel.

Vleefch, als het vet geweid is, tot een zeer XXXÜï.

aangenaam Voedzcl verftrekken ; zo wel als dat
HoOFD~

der Hinden , die men als gelde Koeijen , onder

den naam van Smaldieren, vet maakt. De zui-

gende Hertskalveren worden , als eene lekkerny,

voor de Tafelen der Grooten bewaard. Veelen

beminnen ook de eerft uitgefchpoten Hoornen,

die zy gekookt ofgebraden eeten, zeggende dat

dezelven eenigermaate naar Kampernoeljes

fmaaken : doch het is een lymige en moeielyk

verteerbare Spyze,

Groot is het gebruik , dat men in de Genees- In m
kunde heeft van verfcheide deelen van het Hert.

Gen<
;

es *

kunde.
De Hoornen, in 't byzonder, leveren een me-

pigte van Bereidingen uit aan de Apotheeken.

Bovendien is ook het Been uit het Hart, de

Schaft , het Bloed , Merg , Vet of Smeer , en

de Huid, tot verfcheide oogmerken,, aange-

preczen: waarfchynlyk wegens de byzondere

Tegengiftige en Zweetdryvende kragt, die 'er

pnderfteld werdt in alle de deelen van dit Beeft

te zyn,

De Hoornen moeten , wil menze goed heb- oeBobr-
ben , ryp, dat is van bet Hert zelf afgewor- iieö *

pen zyn : immers deeze bevindt men zwaarder,

harder en vafter van zelfftandigheid , dan die,

welke van Herten , die men vangt of doodt

,

worden afgehouwen , zynde doorgaans met bloe-

dige plekken of {treepen. Het affchaafzel dee-

zcr Hoornen wordt in Dranken gekookt: men
i.deel. iii stuk. maakt
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I. Afdeel. maakt 'er Geley van , om Menfchen , die door

XXXII.I. zwaare Krankheden zyn verzwakt, te verder-

Hoofd- ^en# Dikwils wordt ook de Hertshoorn onder
STUIK

Poeijers gemengd , ten weiken einde dezelve

op een byzondere manier moet toebereid zyn

,

laatcnde zig , wegens de taaiheid , anders niet

verbryzelen. Stukken van deeze Hoornen wor-

den geplaatft in de Helm van een Kolf of Des-

tilleer- Ketel, daar men het Water in ftookt

van welriekende kruiden , die tevens Hanfter-

kende zyn, om dus, behalve de broofchheid,

welke op deeze manier aan de Hertshoornen

medegedeeld wordt , dezelven , als 't ware , nog

meer kragt by te zetten. Aan deeze bereiding

wordt de naam van de Pbilofoopbifche gegeven

;

doch, dewyl al het Lymige door den damp van

't Kookend Water , dus , uit de Hertshoorn is

weggefleept , zal men 'er te vergeefs een veel

uitmuntender kragt , in het verzagten der Scherp,

heden, van verwagten, dan van Kreeftsoogen

en dergelyke Zuurbreekende middelen. Herts-

hoorn, gebrand tot een witte Kalk, heeft in-

derdaad eenige famentrekkende kragt , die de-

zelve doet voorfchryven , om te mengen onder

de Geneesmiddelen tot ftilling van Bloedftor-

tingen en van andere Ontladingen > welke uit

eene flapheid der Vaten ontdaan of uit eene

fcherpheid en dunte der Vogten ; in welke Ge-

vallen dezelve egter ook meeffc als een Zuur-

breekend Middel werkt.

Geeft, 'C Is zeker, dat men door de teatftgemelde
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teiding al dat gene kwyt raakt, waar in de voor- 1, Afdeeu
naamfte kragt der Hertshoornen beftaat : te wee- XXXÏIL

ten, de Olie, Geeft en 't Zout. Om deeze Hoüfü-
STUK

te krygen , wordt de Hertshoorn in kleine fhik- X

ken gezaagd , die men eerft doen kan in een oüe.

Glazen Kolf, en haaien 'er , door de zagte Hitte

van 't Dampbad, het Water af, dat 5 meteen

weinigje van den vluggen Geeft bezwangerd,

in Hartskloppingen en Flaauwten aangepreezen

wordt ; doch het is , in dit opzigt , niet te ver-

gelyken met den Geeft zelf, dien men uit de

Hertshoornen door de Retort overhaalt, en met

welken tevens het vlugge Zout overkomt, Dit

laatfte geeft men van zes tot zeftien Greinen ,

in eenig bekwaam Vogt , en den Geeft van tien

tot dertig Druppelen. Deeze beide Middelen

zyn vangroot gebruik in allerley Kwaaien, die

in een ongeregelde beweeging van het Zenuw ,

geftel , door eene Kramptrekking van de Inge-

wanden veroirzaakt, beftaan , en dus komen

zy te pas in de Opftyging, Vallende Ziekteen

Stuipen der Kinderen ; zy kunnen ook den loop

der Dierlyke Geeften , die geftremd was ,

fomtyds herftellen , in de Beroerte en Lammig-

heden: zy zyn fterk Zweetdryvende, en die-

nen dus , fomtyds , in de tuflehenpoozende

Koortfen , of om het Gift door de Huid te doen

uitwaafemen en dus te loozen. Van de (linken-

de Olie, die na de Deftillatie overblyft, worek

uitwendig, in een Smeering of Zalfje 3 gebruik

gemaakt tegen dergelyke Ongemakken.

1. DkEL, III Stuk. Xn



94 Beschryving
I.Afdeel. In het Hart der oude Herten wordt fomtydi

XXXIII. een Beentje gevonden, waar aan fommigen nog
ïïo

r

0fD " grooter kragten, dan aan de Hertshoornen ,
STUK»

,

tBeenr
.

e
toefchryven. Het heeft de langte omtrent van

wit het Hart. een Pink, en de gedaante van een Kruis, hoe*

wel 'er dikwils de bovenfte punt aan ontbreekt.-

In het Kabinet van den Koning van Vrankryfc

vindt men 'er verfeheidene, waar van de groot-

ften drie Duim lang zyn. Vesalius heeft reeds

opgemerkt > dat het de Peezen zyn der Spieren

van het Hart, aan den oorlprong vandegröoté

Slagader en Van de Long.Ader geplaatft, dié

allengs hard worden en in de Ouderdom eeri

Beenige zelfHandigheid verkrygèn. Dit Beentje

moet zeer wit zyn en maatig van grootte : want

het Beentje , dat op de zelfde wyze in de Har-

ten van oude Stieren groeit, wordt 'er dikwils

voor verkogt , zynde niet te onderfcheiden dan

door de grootte. Men plagt aan het Beentje

uit het Hart der Herten een e byzondere Hart»

iterkende, Tegengiftige en Blóedftempende

kragt toe tefchryven; doch , dewylhetnaauw-

lyks ooit op zig zelf alleen gebruikt wordt , zo

is het te geloovcn, dat de kragten, die men 'er

van ondervindt, meeft afhangen van de bygé-

mengde Middelen*

t)e Schaft, Ik twyfel zeer, of men wel meer flaat kan
bet Bloed

, maaken p ^e byzondere krasten , die door de
Merg, enz. r J ö

Ouden aan 't Poeijer van de Schaft van 't Hert*

tot bevordering van de Voorcteeling, zyntoe-

gefehreeven; of ook aan 't gedroogde Bloed

te-
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tegen de Pleuris en het Podagra ; of aan beiden {. AfoéeL

tegen de Roode Loop. Het Merg van deszelfs xxJHÏft

Beenderen is , verfch zyncle , ongemeen ver- Hoofd-

zagtende, en wordt met vrugt ïndeKlyfteeren

tegen de Darmpynen gebezigd , of ook uit-

wendig als een Smeering, tegen de Kwaaien

der Zenuwen , Peezen en Gewrichtsverftyvin*

gen. Met niet minder verwagting kan men

Van 't Vet of Smeer van 't Hert , zo in ais uit-

wendig, gebruik maaken in alle Gevallen,

daar verzagting en weekmaaking wordt vereifcht.

Van de Huid worde een zeer zagt en duurzaam

Leder gemaakt, 't welk veel naam heeft, zo

tegen 't Podagra , als tot bevordering van de

Kraam.

In de holligheid , die onder ieder Oog is van ge£0if-

een oud Hert, wordt eene StofFe gevonden die Steen vaa

week is en zwart van kleur , wordende hard
r e

als zy opdroogt , en dan noemt jmen ze de

Traanen of Bezoar-Steen uit de Oogen van heü

Hert. Twee zodanige Steentjes zyn 'er in 't

Kabinet van den Koning van Vrankryk, zeer

ligt van zelfftancfigheid , ieder omtrent elf Li-

niën of twaalfde deelen Duims lang , zeven Li-

niën breed , en zes Liniën of een half Duim

dik. Ook vindt men, in dat Kabinet, eenreg-

te Bezoar van 't Hert , die platagtig Eyvormig is

van figuur , geelagtig van buitcaeffwit van bin-

nen ; twee Duimen en eene Linie lang, één

Duim en tien Liniën breed, vyftien Liniën

dik ; weegende drie Oneen vyf en een half

I.Dïll. 111 Stuk» Drach«
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1. Afdeel. Drachme.

XXXIIL polyft.

Zyn Oppervlakte is glad en ge*

Hoofd-
stuk.

IV.

Tarandus»

Rendier.

(4) Hert met ronde takkigé Hoornen , aan de

top-enden plat.

By de Ouden is dit Beeft befchreeven onder

den naam van Rangifer > die of vandefchikking

zyner takkige Hoornen , welke als in rangen zyn

verdeeld 3
of van het Haam , 't welk hetzel-

ve om 't Lyf gedaan wordt , wanneer men 't

vool* een Sleede zet, in de taal des Lands Ran*

ga genaamd , afkomftig zou kunnen zyn. On»

der deezen Naam, egter, is het by Geskerus

en Aldrovandüs zeer kwaalyk afgebeeld, en

beter onder dien van Tarandus ; maar de Afbeel-

ding, welke Johnston onder deezen Naam Tab.

XXXVII. geeft , deugt zo min als die van

Rangifer op de zelfde Plaat. De befte Afbeek

ding , welke hy 'er van heeft , is die , welke C0*

vus palmatus genoemd wordt , en Tab. XXX VI.,

Qsrvus mirdbilis ; welke laatfte , hoe won-

derlyk zy ook fchynen moge , zeer goed is

,

volgens 't getuigenis van derP Heer Linn^xts ,

dib fchynt aan te duiden, dat dit zelfde Beeft,

einder de naamen van Hippelaphus en Tragela*

pVus , Tab. XXXIV, ook bedoeld worde. Im-

mers

(4) Cervus Comibus ramofis teretibüs, fummitatibirs

Palmatis. Faun. Suecica. Syft. Nat. Rangifer. Gesn.

Qjtadr. 141. Olear. Mus. 16. Tab. X. Fig. 5. Raj.

Qjta&r. 83. Tarandus. Aldr. Bifulc. 859. Tab. Ï6i*

Rheno. ^Amosmt. *Acad* IV. p. 144.
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mers de Griekfche naam is Hippelapbus of Faard- l afdfeu
Hert, welke, van zyn draaven en loopenvoor xxXlïl.

de Sleede als een Paard, zal afkomftig zyn, Hoofd-

zo wel als de Hoogduitfche Naam Rein of *

Renthier , die van 't rennen , dat het doet

,

of van 't Latynfch woord Rbeno , kan afgeleid

worden. De Engelfchen noemen het , in navol-

ging van dien , Raindeer , de Franfchen Rbenne,

Reemis of Rangier. Flinius, wil men, heeft

het onder den naam vanMacblis bedoeld gehad.

Het Rendier woont in de Gebergten der Noor- Woon-

delyke deelen van Europa en Afia, en dit Kli-
paars*

maat is aan 't zelve zo eigen , dat men deeze

Beeften , zelfs io de gemaatïgde Lugtftreek

,

niet in 't leven kan houden , miffchien om dat

zy dan hunne Vryheid miiïcn. Dit heeft men

in Deenemarken bevonden aan een Paar Ren.

dieren , Mannetje en Wyfje , welken , aldaar met

veel zorgvuldigheid opgepaft, niettemin uitteer-

den en fticrven. Zy loopen in 't Stigt van Ber-

gen in Noorwegen 3 by groote troepen , in 't

wilde , komende van 't Sneeuw-Gebergce , ia

Hardanger 3 by één, twee of drie honderd taf-

fensaf, indien de Weflewind waait; dewyl zy

altyd met de Neus in den Wind loopeiï. Men
kan 'er dan, gemakkelyk, twee of drie treffen

met ééne Schoot; maar dan worden degefneu-

velde van de anderen vertreden. In Finmarken 9

inzonderheid op het lange Gebergte, dat aan

Sweeden grenft , worden de meeden gevonden,

niet alleen wild maar ook tam: want deeze

I. Deel. III Stvk» G BeCS-
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I. Afdeel. Beeften maaken den eenigften rykdom der Land-*

XXXIIL lieden uit. Deeze trekken hunVoedzel, naame-

Hoofd- lyk van »
t Vleefch, de Melk en Kaas dier

SaÖK
Beeflen ; van welker Huiden zy hunne Kleede-

Rènéer. •
•, ;

ren, Tenten en Dekens, maaken, en van de

Peezen Naaigaren vervaardigen. Veelen heb-

ben daar zes of agthonderd , ja duizend fluks

Rendieren , die nooit onder 't Dak komen , vol.

gende den Laplander, overal waar hy zwerft,

na, en vervoerende zyn Bagagie , ja zyn Per-

foon en Familie zelfs , in Sleeden van de eene

plaats naar de andere. Zy zoeken zelf hun Voed-

zel , dat ten deele uit Loof en Knoppen der

Boomen 5 ten deele uit een foort van Mos be*

ihat > 't welk zy , des Winters , onder de

Sneeuw weeten op te wroeten, 't Zyn zinde-

lyke, zagcaartige en vergenoegzaame Beeften,

die van zeer weinig Voedzel kunnen leeven.

De Honden , welke daar op afgerigt worden ,

zyn derzelver Beftierders en Befchermers; de

Wolf is hunne grooefte Vyand , waar tegen zy

zig egter met hunne Hoornen eenigermcate?

weeten te verdedigen.

De Franfche Afcademiften hebben, toen zy

zig s in de Jaaren 1736 en 1737 , in Lap-

land bevonden, om, op order van den Koning

van Vrankryk, de langte van een Graad in de

Middag-cirkel aldaar te meeten , zig van het Sic

detuig der Laplanderen , tot hunne Reistogten

benoorden Tornea bediend. Men maakt, ten

dien einde, zegt de Heer Maufertuis, het

Ren-







Plaat XXni
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Rendier vaft aan een foort van Schuitje, Pulka 1 afdrels

genaamd, vail voorën fcherp toelnopende, om XXXIIÏ*

de Sneeuw te fplyten, en een Menfcfa, half Hooff*.
STUK

zittende half leggende in dit Rymig, kan 'er n
''

den grootftën fpoed mede maaken, behoudens

dat hy niet bevreesd 'zy^ alle oogenblikkeii om
te tuimelen of begraven te worden in de Sneeuw.

In 't algemeen is het poftuur in de Pulka's zo

ongemakkelyk , dat men , na eenige Uuren ry-'

deus, het Lighaain als gerabraakc zig verbeeldt;

Zie hier, hoe men zig van de Rendieren , ge-

meenlyk, tot de Reistogten in Lapland bediene.

In
5
t begin van den Winter worden , met tak- Slfejf-

ken van Denneboomen , de Wegen naar de Volk- vaa" det
,

rykftè plaatfen afgebakend. Naauwlyks is deren.'"

'

eerfie Sneeuw tot een hol Spoor geworden , of

de Wind vervult dit Spoor met nieuwe Sneeuw 5

én dee^e wordt wederom plat gereedem Ver»

fcheide herhaalingen maaken dus het Spoor ,
s

i

geen , wanneer de Wind of Sneeuwjagt hetzelve

gevuld heeft, niet te onderfcheiden is , tot een

foort van Bykje van plat getrecden Sneeuw*

daar men flegts een weinig, ter regter of flin-

ker hand, van afwykende, in een Afgrond van

löffe Sneeuw nedértuimelt. Al de voörzigcigheid

bertaat derhalve in het Spoor wel te houden

,

dat doorgaans h 't midden is uitgehold door een

Groeve, welke 'er van de voorafgegaane Sleede

in is gemaakt. Maar in 't diepfte van een Bofch,

op plaatfen die weinig bezogt worden , heeft

tóen zulke Wegen niet : de Fin- en Laplanders
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I. Afdeel, kunnen elkander daar niet vinden , dan door

XXXIII. middel van eenige merktekenen, aan deBoo-
Hoofd- men gemaakt: de Rendieren zakken fomtyds

n \. tot aan de Ooren in de Sneeuw, en, indien
Rendier.

men op zodanige plaatfen door een dikke

Sneeuwjagt overvallen werde , die daar zodanig

is , dat men geen twee Schreeden van zig af

kan zien , zo zou men onmooglyk denWeg kun-

nen wedervinden , en onfeilbaar moeten fter-

ven, zo men 'geen Tenten by zig had, om
zig te befchutten voor de Sneeuw.

,3 Toen wy te rug kwamen van Kengis, ge-

'

3 , legen aan de Oevers van een Arm der Rivier

,3 van Tornea , en zeer bekend wegens de Yzer-

3, Ovens , die men daar vindt ; zo kwamen ons

„ (zegt de Heer MaupertOjs) op de Rivier

„ verfcheide Karavaanen in 't gemoet van Lap-

„ landers 9 die naar Pello de Huiden en Vifch

J5 bragten, welken zy op de Markten van 't

3, bovenfte Lapland geruild hadden met de

3, Kooplieden van Tornea. Deeze Karavaanen

33 beftaan uit lange Kettingen van Pulka's. Het

3, Rendier , dat de voorde Sleede trekt , wordt

3, geleid door een Laplander te voet; aan die

33 Sleede is het tweede Rendier vaft, en dus

3, tot dertig en veertig agtereen , loopende al-

3, temaal (lipt in het Spoor, dat doordevoor-

3, (te Sleede in de Sneeuw gebaand is, endoor

„ de volgende al dieper en dieper gemaakt

,3 wordt. Wanneer de Rendieren moede zyn,

5 , en de Laplanders een plaats hebben uitgekoo-

5, zen
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„ zen om zig te legeren , maaken zy een groo-LAFDEEL,

„ ten kring van alle de Rendieren voorde Slee- XXXüI,

3, den gefpannen, aan welken het Mos wordt HooFJ
7
i

..,

STUK,

,; uitgedeeld. Ieder Laplander gaat in de Sneeuw R ,.

„ leggen , midden op de Rivier, rondom een

,3 Vuur , dat zy daar aanfteeken , terwyl de

„ Vfouwluy en Kinderen Vifch gaan haaien uit

3, de Sleeden. Ook ilaan zy fomtyds op het

5, Ys een foort van Hutten op : beftaande uit

„ grove Kleeden, die zy om Stokken han-

5 , gen 3 welken overend gezet zyn, zodanig dat

33 zy als een Mik te famen loopen. Men laat

3, het bovenite open voor den uitgang van de

3, Rook, en binnen deeze Hutten, die een al-

3, lerkommerlykfte Wooning uitmaaken, mee

5, de armoedigheid van deeze Natie overeen-

3, komftig, gaan zy leggen op uitgefpreide Ren-

3, dieren of Beeren- Vellen, eenPyp terooken;

33 leevende zo vergenoegd, naar den uiterly-

„ ken fchyn , als een Koning in zyn Paleis ".

De Abt Oüthier , die gemelden Heer op dee» Rei* fogt

zen Togt verzelde, fpreekt vannogeenigeaan- fchen mef

merkelykc Byzonderheden , die het reizen met Rendieren,

de Rendieren betreffen. „ De Sleeden (zegt

33 hy 5) waar van de Laplanders zig totvervoe-

3, ring hunner Goederen bedienen 3 zyn vyf of

3, zes Voeten , doch die , daar men mede reift,

,3 rqaar vier Voeten lang : het voorfte end , of

3, de punt, is van boven met Planken digt ge«

,3 maakt, waar onder men de Beenen fteekt,

,3 en op die Planken is een Huid gefpykerd,

1. dekl. iii stukc G 3 33 wel-
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f Afderl.» welke van den genen , die in de Pulka zit %

XXXIII. „ voor zyne Bord wordt- opgehaald, en mee

^

Hoofd-
^ Touw om zyn Middel gebonden, op dat de

p \j ? , Sneeuw , waar in men zig dikwils alsbegra-

3, ven vindt , niet binnen de Sleede kome.

„ Men heeft veel werks , indien men 't niet

55 gewoon is, om dit Rytuig in eyenwigt te

„ houden : want het loopt op een Kiel van niet

„ meer dan twee of drie Duimen breed : zq

5 ? dat het, dcor de minfte wiggeling , omtui-

3 , raelt. De Heer Brunius , die ons verzelde ,

9 , kon het doen , maar de Heer Maupertüis

33 en ik raakten geduurig om , en hy bezeerde

3, zelft zyn Arm daar door. Men heeft een

3, Stokje in de Hand , om de Sleede te beftuu-

3, ren, en ook, indien het Beeft te hard loopt,

3, deszelfs Laft zodanig te verzwaaren , dat het

9 , tot een zagter tred gebragt worde. Anders

3, is 'er naauwlyks kans , om het te doen ftil

„ ftaan : want aan het Touw trekkende , dat

*, het aan de Hoornen heeft , zou het of van

3 , koers veranderen , of zig omkeeren en fchop-

3, pen zyncn Voerman met de Agterpooten

;

„ waar tegen de Laplanders hunne Sleeden

5,
zelve als een befchutzel bezigen.

3, In het geheele Noorderdeel van Sweedfch

9 , Lapland benoorden Kengis , dat wat Noor-

se delyker dan Petto legt, worden geen an-

5, dere Rytuigen gebruikt. De Rendieren zyn

3, vlug, doch niet zeer fterk: voor een Sleede

33
gefpannen zouden zy , miflehien , dertig

„ My-
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s , Mylen op een dag kunnen afleggen
3 by ai- f# a fdesl,

, 9 dien de Baan vaft en glad bereeden ware; XXXIH*

3, maar* als de Sleede zig een Spoor moet maa- "OOFD -

" 9 ö r STUK.

o ken in de Sneeuw , dan heeft het Beeft het D * ,.

„ zeer zwaar 5 en gaat langzaam vooit, Het

53 vindt overal zyn Voedzel: vermoeid zynde

3, maakt de Baas, die digt behokkeld is tegen

33 de Koude 9 het los
9

en dan 'gaat het niet

33 ver heen de Sneeuw opwroeten, waar on-

33 der het 5 zo men op
?

t Land is , een foort

33 van wit Mos vindt , daar het van kan leeven.

33 De Reiziger behoeft derhalve flegts eenig

33 Voedzel voor zig zelf mede te voeren, dat

,3 men voor in de Sleede doet ; doch , als de

v Laplanders over Ys reizen 9 neemen zy har-

33 de Koeken met zig van zulk Mos 3 met

5, Sneeuw onder een gekneed 3 tot Voedzel van

3 , deeze Becften. In 't reizen naar Wardhuish

3, men zelfs dikwils genoodzaakt Hout mede

33 tefleepen, dewyi de Weg loopt over groote

., Landtlreeken , daar Struik noch Boom groeit.

33 Wy waren 3 met groote fhelheid* langs een

33 gladde Baan over 't Ys gekomen 9 tot aan

3, den voet van 't Gebergte 3 dat geheel met

33 Sneeuw bedekt was. Men vondt daar geen

3, bereeden Spoor; dus was het te vreezen , dat

3 3 wy tuflchen de Rotfen invallen, en in een

33 Afgrond van Sneeuw verfmooren mogten.

,3 Een Finlander , die aan zyne Voeten lange

3 3 fmalle Plankjes gebonden hadt 3 liep zagtjes

3, voor ons uit om den Weg te polfen 3 gelei-

I. Deel. III Stuk. G 4 33 den*
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I.A'FnuL 9 , dende aan een Touw het Rendier van de

XXXUI. „ voorde Sleede, 't welk tot den Buik toe ia
HooFU- ;

, de Sneeuw zakte, en, zo wel als de ande-

Rendier. » ren >
vee* wer^s hadt > om ons boven op

„ den Berg te fleepen : zo dat wy deezearme

,3 Beeften verfcheide maaien moeflen laaten rus-

„ ten en adem fcheppen. Eindelyk kwamen

3, wy 'er, egter, en fielden ons Kwadrant om

„ de Hoeken te meeten ; terwyl twee Lap-

3, landfche Mans- en een Vrouwsperfoon , die

3, ons tot Voerlieden ftrekten , een groot Vuur

33 maakten, en de Rendieren onder de Sneeuw

33 wroetten naar het Mos. De Vorft was zo

33 fterk 5 dat de Sneeuw niet fmolt onder het

3, Vuur , noch op een Voet afftands van het-

,3 zelve, in den omtrek. By 't afgaan van 't

33 Gebergte waarfchouwden onze Leidslieden

s , ons, dat wy onze Stokjes, zo diep als wy

33 konden 3 in de Sneeuw moeften fteeken , om

? 3 de fnelheid van onze Sleeden te maatigen

,

33 en te l^eletten, dat dezelven geduurig de

3, Rendieren op de hakken vielen. Toen wy

33 beneden aan 't Gebergte waren , lieten de

33 Laplanders .hunne Sleeden te Narki blyven,

33 en ieder Leidsman ging voor op een van on-

33 ze Sleeden zitten , houdende die met eene

33 zonderlinge behendigheid in evenwigt; zo

,3 dat wy ongelooflyk fnel , en zonder om te

,3 ftorten 3 te rug kwamen " (*).

De

(*) Outhi er. F'o^age m Nord. p. 142.
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De Heer Linimeus heeft in zyn Werk, datj^FDSEL#

hy Flora Lapponica noemt , ecne omftandige be- XXXIII.

fchryving gegeven van de Levenswyze der Fin- *Ioofd-

en Laplanderen ; waar van ik , om dat zy de *

voordeden, die deeze Volkeren van de Ren-

dieren hebben , klaar voor oogen fielt , korte-

lyk zal fpreeken.

De Laplanders , zegt hy , kennen de Jigt niet: Levens-

zy zyn, 't geheelejaar door, vlugenfterk. IkfDan,er ^
cr

heb, met verwondering , onder hun , Beftevaars ren .

van over de zeventig Jaaren hunnen Hiel , zon-

der eenige vermoeijing, in hunne Nek zien leg-

gen ; even als de jonge Kinderen fömtyds kun-

nen doen. Zy verduuren de allerhardftc Koude

,

moetende in de Bofichen zwerven met hunne

Troepen Rendieren , niet alleen over dag , maar

geheele Nagten in 't midden van den Winter s

want deeze Beeften komen in geen Stallen, en

eeten dicstyds niets dan Mos. Men ziet geen

barden in hunne Voeten , fchoon zy geen Kou-

fen draagen. Om zig voor de Koude te be-

fehutten, hebben zy Broeken aan, die hun tot

op de Hielen hangen, en zeer dunne Schoenen,

alles gemaakt van de Huid der Rendieren, waar

van het Hair naar buiten is gekeerd. Zy vul-

len hunne Schoenen , zo wel als hunne Wanten,

met zeer fyn gefneeden Hooy, dat hunne Han-

den en Voeten warm houdt. Ik ken geen vrees-

agtiger Volk; zy trillen op 't minfte geraas en

vallen in flaauwte als de Vrouwtjes. Een Don-

derflag doet hun van fchrik byna verftyven

:

1 df.euiu stu*. G 5 als



to6 Beschryvïno
I.AFOEEL.aIs wanneer zy gewoonlyk onder den Berke*

XXXIIh boom hunne verfchuiling zoeken 3 gelyk Keizer

stuk.
* Tiberius onder eene Laurierkroon. Van deczen

Rendier. Boom krygen zy ook de voornaamfte Mid-

delen , waar van zy zig bedienen in hunne

Ziekten. ;

v

De Ren. De Inwooners der Boffchen zyn zeer arm,

m Ryk.
" rnaar °^e c'er Gebergten zouden den Voorrang

dom» betwiflen kunnen aan veele gegoede Landlie-

den in Europa ; want zy bezitten zeer dikwils

duizend Rendieren 5 waar van ieder niet onder

de drie Guldens geldt; die hun Kaas, Vleefch

en Huiden , dat is Voedzel en Dekzel , in over-

vloed uitleveren. Zy kunnen, bovendien, veel

Vagten van Beeren, Marters % Hermelynen,

Veelvraaten, Inkhoorens en Kaftooren of Be-

vers, inzamelen, die zy verkoopen of verrui.

len aan hunne Nabuuren , in Sweeden en Noor-

wegen, voor Sterken Drank, Tabak en 't gene

hun verder ontbreekt, dat zeer gering is ; wans

zy zyn met weinig te vrede. Dus leeft dit

Volk, in eene fchynbaare Armoede,' zo onbe-

kommerd en gemakkelyk , dat het zyne geringe

Hutten en Kleederen niet tegen eens Koniqgs

Paleis , met de rykfte Meubilen en Sieraaden 3

zou willen verwiffelen. Men heeft daar van

het voorbeeld in jonge Laplanders , uit de

Noordelykfte deelen , die aan 't Hof te Stok-

holrn gebragt zynde , om daar opgevoed te

worden , ftilletjes wegfloopen naar hun Vader-

land, daar de eenvoudigheid heerfcht, in eene

vreed*
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yreedzaame bezitting van Goederen; 't welk l Afdeel,

alle Schatten der Wereld te boven gaat. XXXIII*

^ , , • 1 . '1 ^ Hoofd-
Schoon de Rykdommen meipand , m dat Ge- gTÜK#

weft, edeler of aanzienlyker maaken, of bo- Rendierm

ven de anderen doen uitmunten in Gezag; zo

wordt 'er egter agt op geflagen wegens het Be-

ftaan. Een Man, die duizend Rendieren bezit,

zal niet gaarn zyne Dogter tenhuwelykgeevea

aan den Zoon van iemand, wiens vermogen

flegts beftaat in honderd Rendieren ; en een ryk

Jongman zoekt 'er 9 zo min als elders, een

arm Meisje. By 't uithuwelyken krygen de

Dogters een Bruidfchat , die in Geld of in

zeker getal van Rendieren bepaald wordt Zo

dat deeze Beeften de voornaamfte Koopwaaren

en Goederen van de Laplanders uittaaaken.

De Rendieren eeten in de Zomer veelerley Voedzel

foort van Kruiden, die op de Gebergten groei-
dfjren#

cii
"

jen ; want zy verlaaten alsdan de Valeijen of

Vlakten , om de Muggen en Horiels te ont-

gaan. De voornaamften van deeze Kruiden

zyn ; de Badaard-Wederik (a) , Oyevaars-Bek

(b) , Water-drieblad (V) , Water.Vyfvinger-
kruid (d) y Goode Roede (V) 5 Onzer Vrouwen

Man»

(4) Cham^nerion latifoliura vulgare Toorn. Epilo.
bitim. Linn.

(b) Geranium Batrachioides folio Aconiti. Eaüh.
(c) Menyanthes feu Trifolium fibrinum.

(d) Pentaphylloides paluftrerubrum. Tournf. Coma»
rum Linn.

(e) Virga Aurea vulgaris latifolia. Tournf. Solidagcu
JLlNN.

I* Deel. III Stuk.



108 Beschryving
LAfde'èl. Mantel of Sinauw (ƒ), groote wilde of Berg-

XXXIII. Zuuring (g), Hazen-Latuuw of BergSlaa, met
00ID" blaauwe bloemen (fc), Zwarte Tarwkruid (f),

Rendier.
Bofchgras (*)i Berggras (7), wilde Angelika

(m) 9 doove Stekels (V); benevens een foort

van Braamen (o), Plant-Kornoelje (p) 9 alsook

de takken van Wilge- en Berkeboomen (*).

De Pyn- en Denneboomen , benevens veelerley

Veldgewaffen , zo die voor andere Beeften ook

fchadelyk zyn, gelykdeWolfsklaauw, Wolfs-

befïën, fcherpe Bocerbloemen,Standelkruid, enz.;

maar ook anderen , gelykdeHey, Hoefbladen,

Byvoet , Reinevaren , enz. , laaten zy (laan (f).

Dewyl , nu , een menigte van de gemelde Plan-

ten op de Laplandfche Gebergten groeit, zo

hebben zy diestyds, wanneer de Veehoeders

met hun naar de Gebergten gaan , geen gebrek

aan Voeder. Dikwils worden geheele ftreeken

Bofch

(ƒ) Alchimilla vul°aris.

\g) Acetofa montana maxima. Bauh.
(hj La&uca montana laritblia iaciniata , flore cceruieo.

TOURNF.
(i) Melampyrum lureum anguftifolium. Bauh.
(k) Graaien nemorofum. Aira. Linn.

(/) Gramen montanum Avenaceum fpicatum. Baüh.

Melica. Linn.

(m) Imperaroria pratenfis major. Tournf. Angelica3

Linn.

(») Cirfium Helenii foiio , Capitulo magno. Vaill. Car-

clui fpecies. Linn. • v

(o) Rubus palufrris foliis Ribes, frudtu e rubroflaves»

cente. Chamsemorus Suevorum.

(ƒ>) Cornus herbacea Linn.

(*) Stokholmfe Vethmêi. Tom. XII. p. 96.

(f) ^imosm. JtcOfd, Vol. IV. p* 150.
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Bofch in dit Geweft afgebrand, 't welk de In- i.Afdeel.

gezetenen voordeelig is, dewyl de Boeren daar XXXHl.

door goede Weiden voor hunne Koeijen ende
sr
^°OFD

*

Laplanders voor hunne Rendieren bekomen. Rendier.

Maar in de Winter, wanneer beide Beeftenen

Menfchen , wegens de Koude , van het Geberg-

te in de Valeijen moeten nedertrekken , beklaa-

gen zy zïg dikvvils het afbranden deezer Bos-

fchen ; dewyl zy fomtyds een menigte Boomen

omver dienen te hakken, om het Loof derzel-

ven of de Boom-Mos , die aan de Takken groeit,

aan de Rendieren tot Spyze te geeven. Dit ge-

beurt , wanneer een fchielyke Vorft op veel Re-

gen en nat Weder in de Herfft volgt , waar door

het Land als met een Zoom van Ys overdekt

wordt ; zo dat de Rendieren hunne gewoone

Winterfpyze niet bekomen kunnen (t).

In dat Saizoen, wanneer het Aardryk bevroo- Her Ko-

zen en met Sneeuw bedekt is , beftaat hun ge-^^&
woone Voedzel in een foort van takkig Mos

,

zelden een Vinger lang, wit van kleur, dat op

de drooge Zandige of Sceenagtige Gronden, zo

wel in Vrankryk , Duitfchland en de Nederlan-

den, als in het Noorderdeel van Europa groeit.

De Heer Linn^eüs heeft het genoemd Heejlerag-

tige Lichen , doorboord met gaatjes , zeer takkig , de

takjes knikkende : Toürnefort geeft hetzelve den

naam van Coralloides9m by Tabern^montanus is

het, onderden naam van wild Koraal-Mos 9 afge-

beeld

(£) Stokholmfé rtrhanci. als boven.

I.Dekl. III Stuk.
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L Afdeel. beeld (*). Twee Soorten zyn 'er van in Lap-

XXXIIL land, eene die op de Zand- en Steenagdge Vlak*

stuk?
FD

* £en groeit: > welke daar door Sneeuw-wit zig

Rendier, vertoonen, gelykookde wyd-uitgeftrekte Veen*

landen , die 'er zyn , en de dorre Rotfen , daar

door als Zilver blinken i een andere die grooter

is , groeijende op de Bergen , daar de Boffchen

zyn afgebrand, of ook in de Boffchen zelf, het

nieefte onder de Pyn- en Denne, rtiinft onder

de Berkebóornen; 't Is waar , dat dit Mos
agt of tien Jaaren werk heeft, eer het tot de

behoorlyke grootte komt ; maar , dewyl het Land

ruim is en alle Laplanderen gemeen , getrooften zy

zig des ligtelyk , vertrekkende zo lang flegts naar

een andere plaats, daar een goede Weide is

van dit Mos voor hunne Rendieren. Hoe droog

en hard hetzelve ook zy, verfchafc het aan

deeze Beeften een zeer goed Voedzel, en zy

hebben niets anders noodig. Wy hebben reeds

gemeld, hoe zy dit Mos onder de Sneeuw wee-

ten op te zoeken en op te wroeten , gelyk de

Varkens ; even of zy , door een byzondere in-

geeving der Natuur , ontdekken konden , waar

het groeit, De Finlanders verzamelen 'er , in de

Herfft , zo veel van als zy kunnen , om dat het

diestyds taaijer is dan in de Vofft, en hebben

'er

(*) Lichen fruticulofïis , perforatus ramoftffimus, ra-

ünulis nutanribus. Lïnn. Flora Sttecica. N. 980 Coralioide*

tornicuiis candidiffimis. Tour n f. Inftit* ft^ei Herharia,

p. fö^. Muscus Corallinus live Corallina monrana. Ta-
3öern. Icon, 8ro. Men vindt dit Plantje , volgens CoMMa-
kYN, op dorre Heyagtige plaatfen en het Hooge Veld

aan
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gr 's Winters voor de Koeijen ook dienft van,i.AFDEEL*

die hetzelve eeten, wanneer het een weinig in XXXOL

Water is geweekt. Als hetAardryk, doorfchie-^^^

lyke Vorft op Regen, met Ys is beloopen,
Re^ierm

breeken zy fomtyds dien Korft voor de Rendie*

ren , op dat deeze Beeften het Mos zouden

kunnen bekomen. Dus ziet men » hoe de Na»

tuur , op de onvrugtbaarfte Landen zelfs , Voed-

zei doet voortkomen voor de Schepzelen.

De Rendieren zyn tegen de Koude van dat

Klimaat, welke fomtyds zo zwaar is, dat men

geen Lid van 't Lighaam bloot kan (tellen aan

de Logt, of het is in een. oogenblik bevroo-

zen; ongemeen gehard* Hunne Huid is zeef

taay en kleeft zo vaft aan 't Vleefch , dat men

veel moeite om ze te villen heeft, en doorhaa*

re voortjes niet alleen , maar ook door 't digte

Hair, \ welk dezelve omkleedt, is zy bcvryd

voor
f

t barden van de Koude. In 't Voorjaar*

egter, zyn deeze Beeften buiten ftaat om zwaar

werk te doen of een Sleede voort te trekken

:

zy gelyken niet naar die ontembaare Herten

,

welker fnelheid de vlugt van een Vogel evenaart:

de Beenderen fteeken hun byna door 't Vel heen,

en de Hoornen, anders meteen Halrige Huid

bekleed , zyn wit en droog , even als afgewor-

pen

aan den Haarlemmer Hout: ten minfle die Soort, welke

door Tabernj£montanus is afgebeeld, en van den Heer
Linn^us, op het Renmos, inzyne Flora Suecica aange-

haald wordt , zynde door my op de nevensgaande Plaat ge-

. bragt. DeHeerTouKNEFORT vondt,by Verfailles, ten iBift»

(Ie zes Ver fcheider)heden van deeze Corailoides*

J. Dekl. III Stuk.



it2 Beschrvvinc
LAfdeel. pen Hertshoornen. Maar in de Zomer neemen

XXXIII. de Rendieren hunne fleur weder aan : zy worden
Hoofd-

vec en {jfafe en tot ^en arbeid bekwaam.
STUK.

Rendier.
Gevoeglyk zal ik hier iets kunnen zeggen van

H« Lap- ^e eigentlyke Woonplaats deezer Beefien, om
mark. het voorgemelde beter te mogen verftaan. Lap-

land wordt in het Berg- en Bofchagtige onder-

fcheiden. Het eerfte deel maakt die reeks van

Bergen uit , de Laplandfche Alpen , in 't Sweedfch

Fjellen genaamd, die Sweeden van Noorwegen

affcheiden en zig uitftrekken [tot 'aan de witte

Zee in 't Ruffifche Gebied, dikwils ter breedte

van over de twaalf Mylcn. Het andere deel is

het Ooftelykfte , en beftaat uit een akelige Wil-

dernis, zeer 'Steenagtig en onvrugtbaar, doch

digt begroeid met oude breed bladerige Roomen

en daar in voornaamelyk zeldzaam , dat het zeer

digt befchaduwde Bofch zwart is van Wollig

Boommos , terwyl de onderleggende Grond zig

door het Koraalagtige Aardmos Sneeuwwit ver-

toont. Het Landfchap tuflehen dit Bofch en

de Bergen , 't welk de Sweeden Lapmark noe-

men, zynde dertig of veertig Mylen breed, be-

ftaat uit zeer drooge Zandvlakten , van verfchei-

derley hoogte , doormengd met Heuvelen en

groote Meiren ofMoerasfen. In deezewoefte

Landftreek, voornaamelyk, wanneer zy door 't

Blixemvuur , of by toeval , is in brand geraakt,

brengt het dorre Aardryk 't gemelde witte Ko-

raalmos voort, dat ook in 't laagfte der fchuinte

van de Alpen overvloedig groeit. By Zomer zyn •

die
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Öie Bergen de Woonplaats der Rendieren , doch i. Armtk

tegen den Winter zoeken zy de koft in de XXXIII;

Wöeftyn van 't Lapmark* waar uit zy nader-
5
^°°FD"

hand, wederom, gedwongen zyn te verhuizen. ^en{jien

De warmte van den Zomer, die in dit Noor- vh^dé
delyk Geweft, door het langduurige verblyf A%S^
van de Zon boven de Kimmen , veel grooter is

dan men zig verbeelden zou, veroorzaakt den

Laplanderen eene Plaag , daar men naauwlyké

om zoude denken , indien het ons door Luiden*

die het ondervonden hebben , niet was beveiligd.

Ik wil hier -fpreeken van de Muggen, welken

'er uit het Water , dat wegens de fmeltende

Sneeuw van de Bergen ftroomt, de Poelen vult

en de Rivieren over haare Oevers doet ftygeoi

in zulk een menigte geboren worden, dat 'er

de Lugt van gfimmelfc Het zyn van die zin-

gende Muggen , welken men Neefjes neemt en

welker menigte, gepaard met de fcherpheid van

haare Steek* den Laplander, (hoe ook tegen

de Ongemakken van het Weer gehard; die de

Winterfe nagten, in de open Lugt, in dat Kli-

maat, met zyn Vee kan doorbrengen, en geruft

een Pypje rookt op een hoop Sneeuw , terwyl

het Noorderligt , met veelerley Vuurige Ver-

hevelingen , den tintelenden glans der Sterren

tarten als verdooft: welker menigte, zeg ik,-

hem) noodzaakt een Hoorn aan 't Lyf te draak

gen , met zekere Smcering , van Teer en Room
van Melk gemaakt , waar mede hy en zyn ge»

heeie Huisgezin zig , van tyd tot tyd , de

ï. Deel 111 t*Ti/K. H Ha^V
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I Afdeel, Handen en het Aangezigt beflrykt. Haar ge-

XXXI IL brom verdooft hem het Gehoor byna; haare

Hoofd- veelheid benevelt zyn Gezigt , ja beneemt hem
STUK
„ *

,; fchier de Ademhaaling en de Spraak ; indien hy

niet tegen den Wind op loopt. Deeze Mug-

gen, egter, brengen wederom eenige nuttigheid

aan , dewyl zy tot Voedzel (trekken van de wit-

te Patryzen, die by veele duizenden in Lap-

land gevangen en te Stokholm vertierd wor-

den 5 en van ander Gevogelte. Het eenigfte

Middel, dat men weet, om ze te verdryven,

is het maaken van een zwaare Rook, 't zy van

Zwam of Pynboomen-Hout ; dat de Laplanders

in dit Geval altyd doen , zo op 't Land , als

in hunne Hutten , doch
?

t welk hun zeere

Oogen geeft. De Rendieren zelf worden fom-

tyds ook van deeze Muggen geplaagd , te wee-

ten, als hunne Hoornen nog week en teder

zyn: want dit Infekt, niet op de Huid te gang

kunnende komen, taft de Hoornen aan, zoda-

nig, dat 'er het Bloed by neder loopt. Dit doet

het Beeffc tweemaal 's daags by de Hut van

zynen Meefter komen , alwaar het neder leg-

gen gaat in de gemelde Rook, al herkaauwen-

de, en dus eenige rufte geniet, zo dat het zelfs

dikwils in Slaap valt.

De Mor- Een ander Infekt of Vlieg is 'er, waarvan

fel der Ren- deeze Beeften veel meer nadeel lyden. Ik meen
AW

OBftru$
een foort van Horfel

> welke, tot onderfchei-

Tarandï. ding van den genen , die de Runderen aantaft

,

de Hor/el der Rendieren , en* in de Taal der Lap*.

lan-
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landeren , Curbma genoemd wordt. Men vindt i. Afdeel;

hem elders afgebeeld en befchreeven (*); 't Is XXXIIL

naauwlyks geloofbaar, welk een nadeel dit
HooFD~

Diertje deeze Beeften doe, en hoe fchrikkelyk
Re îéti

het dezelven plaage. Ondertuilchen heeft het

zynen [oorfprong in de Huid der Rendieren,

waar in een Wormpje, uit het Eitje, dat daar

op van den Horfel gelegd is, wordt geboren;

to hier van komt het, eensdeels, dat in die

Streeken , waar de mcefte Rendieren zyn , altooé

de meefte Horfels vliegen ; andersdeels dat dit In-

lekt zyne Moer , om zo te fpreeken , overal

navolgt, als ware het uit een aangeboren Lief»

de. De Rendieren, in tegendeel, als bewufl

van 't nadeel , dat hun van den Horfel (laat te

dugten, beweegen hun Lighaani in duizenderley

poftuuren en fchudden de Hoornen , die daar toe

mooglyk zo lang en groot aan dit Beeft gegeverf

zyn , om den Horfel af te weeren $ Dat meer

fe, zy kanten zig aan tegen de Honden , die op

't bevel van den Herder hun naar de Wouden

tragten te dryven; om tegen den Wind op naar

't Gebergte te ftreeven , willende liever zig met

het Mes, van onder de Sneeuw opgewroet, ver-

genoegen , dan in de klaauwen van deezen , hoe

klein ook, fchroomelyken Vyand vallen. De
Laplander Haat, hoewel tot zynefchade, wei-

nig agt hierop; maar de Schepper, altoos waak-

zaam

(*) Zie de Uiigezogte Verhandelingen* L Deel. bladf*

X. Dkeu m Sti/k, H 2-
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Rendier^

11$ Beschryvinö
I. Afdeel« zaam tot behoud der Schepzelen , heeft hun §

.

X\xni. daar Menfchely ke hulp te kort fchiet, de Kraai-

Hoofd-
j
en toegevoegd, die de Rendieren ook vervol-

gen , om den Horfelpop uit hunne Huid te haa-

ien; 't geen egter deeze Bee^en, wegens de

Pyn , welke hun zulks veroorzaakt , niet gaarn

lyden (*).

Ziekte Dc Kalven van 't eerde Jaar zyn , door de

da ar door logheid van hun Hair 5 vry van 't fieeken der Hor-

zaak t.
" feten; doch, als, in het tweede Jaar , hun Hair

ruig wordt , dan (taan zy voor den aanval

bloot, en hebben 'er, opdien tyd , hetgrootfle

nadeel van. De Worm, uit het Eitje van dit

Infekt geboren , kruipt tufïchen Vel en Vieefch,

alwaar hy zig den geheelen Winter onthoudt,

en , tegen den Zomer eerft , de Huid doorboo-

rende, wegvliegt. Een Beeft heeft dikwilszes,

agt en meer zulke Wormen , die het doen kwy-

nen , zo dat wel een derde deel der jonge Ren-

dieren , op 't derde Jaar , hier door om hals

raakt. De Huid is ook dermaate met Gaten

doorboord , dat zy byna nergens toe deugt ; de-

wyl de Horfelpop omtrent de grootte van een

Eikel heeft. Tot nog toe is het regte hulpmid-

del daar tegen niet uitgevonden, of het moeite

dat gene zyn , 't welk de Heer Triewald voorge-

fteld heeft ; fiaamelyk de Huid der Rendieren

met dergclyke Smeering te befrryken, als het Volk

tot befchutting van hun Aangezigt tegen het

ftee-

(*) J4mmmt* beadem. Vol. IV. pag. ï$&
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fteeken der Muggen bezigt (*) , of in der.AFDEEL»

reeds openftaande Wormgaten , die de wydte XXXli£

hebben van een Pennefchaft , terwyl de Horfel HöQ*^-

nos; daar in zit Teer te laaten druipen (f). D
*

f .

Verfcheide andere Ziekten hebben de Ren- . ,

/inaere

dieren met de Runderen gemeen 3 of met deKwaalea.

Herten ;
gelyk de Wormpjes aan den wortel van

de Tong , daar 'er zelfs meer , die ze krygën,

van ftefven, dan van de Huidwormen. Zy zyn

zeker Uitflag onderhevig, van zeer kleine Pulft-

jes, zelfs aan de Uijers , welke de Zuigkalve-

ren den Bek zeer maaken 9 zo dat zy , niet

prammen kunnende , uit gebrek van Voedzel

ilerven. De Pooten zwellen fomtyds aan den •

rand der Hoeven en verrotten 3 zo dat het Dier

hinkt en de troep niet kan volgen; een Kwaal

,

die hun meeft overkomt in 't midden van den Zo-

mer , als het eenige dagen fmoorheet is geweefL

Ook is 'er een Volkziekte onder deeze Beeften,

beftaande in een Zwelletje , dat in de Spierag*

tige deelen van de Dye aanvang neemt en tot

Verrotting of het Vuur overgaat , flaande zelfs
,

door 't likken , in de inwendige deelen.

Maar de allerergfte Kwaal , die hun aantafl 3 p
x ,

is een Ziekte, welke tuetdePeft der Runderen Rendieren,

veel overeenkomfl fchynt te hebben , zynde

ook , voor het Jaar 1747 of 1745 5 in een gedeel-

te

(*) Ziehier voor, bladz, 11$.

(f) Zie de StockholmJQ Kcthmi* IStuk, voorop e$
»740.'p. 158.

1, Peel III SiyK, II 3



ïi8 Beschryvihg
I. Afdeel» te van Lapland niet bekend geweeft. In de tyd

XXXI! h van vyf Jaarenis, door dezelve, 't geheele Tor-
Hgofd- neafc [ie Lapland byna van alle Bofch-Rendieren

STUK. r j

n 7 . ontbloot geworden. Zo dra deeze Kwaal het
Rancher. °

Beeft bevangt , begint het moeielyk Adem te

haaien ; de Neusgaten worden oogfchynlyk groo-

ter: deOogen ftaan en blyven wyd open. Dan

is het zo verwoed , dat het iedereen met de Hoor-

nen (loot en ter Aarde fmy t. Het eet niettemin

of 't gezond ware, doch herkaauwt niet, en gaat

meer leggen dan de anderen. Alle, die van de-

ze Ziekte worden aangetaft, fterven, en daar is

geen Geneesmiddel tegen ontdekt ; weshalve de

Laplander, zodra hy eenig blyk daar van in een

Beeft gewaar wordt , aanftonds hetzelve flagt,

pm ten minfte de Huid te behouden , die anders

zo dun wordt als Papier en geheel tot het ge-

bruik ondienftig. -Indien men de genen, die 'er

aan geftorven zyn , opent , worden alle Inge-

wanden flap en week gevonden; de Milt, inzon-

derheid , is zeer klein en als geborften , en ver-

fcheide hebben een Schuimagtige Stoffe in de

Herfenen en omtrent de Longen. Tegen de ge-

melde Kwaaien is men thans gewoon de Huid

van 't Beeft met Teer te beftryken , zo wel als

tot befchutting voor de Horfels (*).

t «eftyd.
^e Rendieren krygen , van de Laplanders , ier

der Jaar een nieuwen Naam , tot dat zy zeven

Jaaren oud zyn , en dan fterven de Mannetjes ge-

vvoon-

(*) ^mcenit, ±Acad. ut fupra»
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woonlyk , uitgenomen die gefneeden zyn , wel-
jt Afdrel,

ke fomtyds den Ouderdom van veertien, of zes- XXXIIL

tien Taaren op 't hoogft, bereiken. Van de tam- Hoofd-
STUK

me Rendieren kan dit met zekerheid geweten 7,

'*

, . „. . . , . Rendier*
worden , dewyl de Eigenaars hun ieder by naa-

me kennen en onderfcheiden , even als de Boe-

ren in ons Land hunne Koeijen. Gefneeden zyn-

de leggen zy de Hoornen jaarlyks af, en krygen

nieuwe, gelyk de Herten. Gemeenlyk, egter,

worden zy van de Laplanderen , eer zy tot dien

Ouderdom komen , geflagt ; en de meefte Bul-

kalvers nog zeer jong gefneeden. In September

is 't de Bronstyd der Rendieren , wanneer hunne

Hoornen vervellen. Hunne togtigheid is zo groot,

en put fomtyds de kragten zodanig uit, dat zy

het bederven moeten. Het Wyfje draagt drie-

ën-dertig Weeken , zo dat zy gewoonlyk in de

Meymaand kalft , werpende twee Jongen te

gelyk.

Men heeft , in eenige deelen van Lapland, Vangft

reeds alle wilde Rendieren tam gemaakt of uit- <*" wik!e

.j j . , . , ^ . ,„ Rendieren»
geroeid ; zo dat er in de Gebergten , welke

bewoond worden , weinig meer te vinden zyn

;

doch in die van Dalekarlie zwerven zyby troe-

pen van wel honderd teffens. Om de wilde,

die wel eens zo groot als de tamme zyn, en

harder van Huid, te vangen, wordt van de Lap*

landers deeze lift •gcbrnikt: zy (lellen 'er , in de

Bronstyd, tamme Wyfjes aan ten toon, die

van dezelven befprongen worden, en dan veel-

tyds een derde foort van Rendieren , welke fter.

ldïei. msïvK» H 4 ker
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I. Afdeel. ker dan gewoonlyk de tamme zyn en grooter ,

XXX [IL ter wereld brengen 5 maar ook een weinig heb-

*
T

°OFD
"'

ben van den woeden aart. Anders is het Ren-

Rendier. ^er we^ v ' l)§ ter been, doch zwak; kunnende,

wel is waar , tien of twaalf Mylen afloopen

;

doch dan moet het geflagt worden , dewyl het ,

door de afmatting yan dit rennen, van zelf

zou fieryen.

ï^ïghaams- Het Rendier is omtrent van geftalte als een

geftalte. jjert 3 maar &Q Pooten zyn veel dunner en de

kleur is grys, doch die verandert naar de Sai-

zoenen. Als het nieuw Hair krygt is het bruin

en in de Zomer wordt het allengs bleeker , tot

dat het in de Hondsdagen byna gantfch wit zy,

gelyk de Smoel en Staart altyd is en blyft. Rond^

om de Üogen zyn zwarte Plekken en onder aan

den Hals is
3

t Hair langer .dan over 'tLyf. De
Hoeven heeft dit Beeft in twee:en gefpleeten als

het overige Vee, maar, indien men op het Lig-

haam agt geeft , vry groot. De Voorhuid van

het Mannetje hangt, ter langte van twee Dui-

men , rolrond nederwaards. De Wyfjes heb-

ben ten minfte vier of zes Prammen. Zonder-

ling is de digtheid van het Flair, dat niettemin

Jaarlyks afvalt, en het kraaken van de Pooten,

't welk zig , 't zy het Beeft fnel of langzaam

voortgaa, altoos, op een taamelyken afftand,

hooren laat , en naar het gekletter van Keizel-

fteenen gelykt ; zo dat men 'er het Rendier van

verre aan ontdekt.

De Hoor- ^e grootfi:e byzonderheid , egter, die men ia

pen. 4lC
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dit Beeft vindt, is het zeldzaame maakzel zy- L Afdeel.

per Hoornen , dat inderdaad wonderbaar gezegd XXXIII.

moet worden te zyn, indien men op de Hoor- HooFO *

''
': '

r STUK.
nen agt geeft van dat Schepzel , 't welk John- r ~

ston ónder den Naam van wonderbaar Hert (*)

afbeeldt, en welke de Heer Likbueus, by uit,,

zondering, verklaart een egte Afbeelding te zyn

van het Rendier (f). Deeze Iloornen (trekken

zig vyf vierendeel van een Elle uit ; zy flaan

voorwaards krom en beftaan uit twee Stam-

men , in verfcheide Takken verdeeld ,. die aan

't end plat uitloopen en als met veele punten

gevingerd zyn. Linn^us en Brisson, beiden,

verzekeren dit van alle de Takken deezer Hoor-

nen , zelfs van de twee onderden , die egter

van den Heer Klein gantfcji rolrond uitloopen»

de waargenomen zyn, tcrwyl hy de bovenden*

alleen , Knodsagtig vertoont. In die Afbeelding,

in tegendeel , welke iq de Reisbefchryving der

Franfche Akademiden naar Lapland , door den

Abt Oüthier, gevonden wordt, zyn de on-

derde takjes, die op ?

t Hoofd leggen, alleen

maar een weinig plat. Wat is de reden van

dit groote verichil, in Afbeeldingen, aan wel-

ker egtheid men geen de juinde twyfeling kan

(laan? Komt het daar van, dat in de laatfte een

Wyfje vertoond wordt, 't welk zekerlyk de

Hoornen kleiner heefc ? Of fpeelt de Natuur ia

het

(*) Cervus tnirabilis. Tab. XXXVI.
(|) Fauna Sneeka, Pag. 14.

I. Deel. lil Stuk, H 5
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I.Afdeel.^ maakzel van de Hoornen dieezer Beeften,

XXXIÏJJ gelyk in die van 't Hert?
Hoofd- Deeze Hoornen zyn, wanneer ze in 'tVoor-

STUK»
- 1

,
jaar uitkomen , week als Lil, en, even gelyk

het Lyf van het Beeft , met Huid en Hair be-

kleed, Zy groeijen aan de Toppen uit
,
gelyk

die der Herten , alwaar zy zeer gevoelig zyn

,

kunnende het Beeft daar geen aanraaken ver-

draagen . In de Herfft , als zy hard geworden

zyn, nog voor den Bronstyd, raaken zy de

Huid kvvyt ; en het Rendier werpt de Hoornen

af 5 zo dra de Bronstyd over is , tegen 't end

van November, Het Wyfje houdt haare Hoor-

nen' tot aan den Kalftyd, maar, onvrugtbaar

zynde , verheft zy dezelven in de Winter ; 't

welk aan de Laplanders tot een kenteken ftreku

De gefneeden Rendieren werpen hunne Hoor-

nen zelden af voor het negende Jaar, doch

hoe gezonder zy zyn hoe vroeger en hoe zwak-

ker hoe laater. In deezen zin moet het ver*

(laan worden , dat de gefneeden Rendieren hun-

ne Hoornen niet verliezen; gelyk fommigen

verzekeren.

Inwendige By de Ontleeding , welke Steno , in 't Jaar

deden. 1672, te Koppenhagen deedt van twee jonge

Rendieren, vondt hy, in het Mannetje, het.

Darmfcheil drie of vier Vingeren dik, en aan

hetzelve zeventien groote Klieren, fommigen

zeer langwerpig, anderen gelyk een Boon. De
Nieren waren van een 'zeer tedere zelfftandig-

fceid ; de Milt een vierendeel van een Elle lang

en
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m drie zeflienden breed. Aan den omtrek van 1. Afdeel*

het Net zaten twee Waterblaasjes , heteenevan XXXIII.

grootte als een Hoenderen- het andere als een STUK.

Duiven-Ey : welke Blaasjes eenige ongefteld- Rendier*

heid fcheenen aan te duiden ; want men vondt

'er dergelyken in het Wyfjes Rendier, wejks

Onderbuik bovendien met eenige Ettergezwel-

len was bezet , en naby het Bekken geheel rot-

tig, In de Herfenen was de Adervlegt vee!

grooter, en de witte plaatjes van het Agterbrein

hadden meer dikte dan in de Beer. De uitwen-

dige Kwylbuis liep naar den benedenften hoek van

de Kaak, gelyk in een Kalf, Tuffchen den

Wortel van de Tong en de Epiglottis werdt

eene ruimte gevonden van twee Vingeren breed,

afgefcheiden door eene Vliezige zelfftandigheid.

Men zag, aan de Amandelen, negen kleine

Gaatjes op eene regte lyn geplaatft , waar by

zig aan den buitenkant anderen voegden, gelyk

aan die van de Longen der Vogelen, 't Is be-

kend dat het Rendier , zo wel als de Herten

,

geen Galblaas heeft.

Ongemeen groot is de nuttigheid die de Lap- Kaas van

landers hebben van de tamme Rendieren. De
, ¥e\
der Renais

Herder brengt ze , tweemaal 's daags , naar de ren,

Hut, alwaar men de Wyfjes melkt, dic.t'elkens

omtrent een Pond Melk uitleveren , welke

wat dunner dan Koeije-Melk fchynt te zyn,

maar kragtiger is en van eene Smeeragtige Smaak.

Die Melk, in een Ketel gewarmd zynde, doet

men ftremmen , door middel van Stremzel uit

I Deel. III Stuk. Kal-
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L Afdeel. Kalveren , of uit de Darmen van zekeren Vifch,

XXXIII. by de Sweeden Harr genaamd. Het Manvolk
Hoofd-

perfl. ^e j[aazen uit , in kleine Mandjes , en
STUK. r J

R ,. . droogtze op een Plank, by 't Vuur, in de Hut,

Deze Kaas is de voornaamffce Voorraad der genen,

die door Lapland reizen : zy geeft een zeer

kragtig Vocdzel , dat tevens zeer aangenaam is,

en haare Vettigheid blykt uit de Olie , welke

. *er , onder 't droogen op de Plank , van afdruipt;

een heerlyk Middel tegen de Winterhielen. Het

Huy , dat overblyft, wordt met Eijeren dik ge-

kookt , en verftrekt den Laplanderen , in de Zo-

mer , tot de gewoone Middag- en Avondfpyze
;

zynde zeer aangenaam van Smaak, doch niet

zeer voedzaam. Men bewaart de Melk niet,

tot dat zy zuur worde , en Karnmelk heeft men

'er niet , dewyl 'er geen Boter wordt gemaakt:

want die men 'er van krygt is weinig en byna

Smaakeloos. Somtyds kookt men de Melk , en

van den Room , die 'er dan op komt , bereidt

men , met het Sap van zekere Befiën , ook een

foort van Kaas , genaamd Kappatialmas. Som-

tyds neemen ook de Laplanders de Bladeren

van de groote Berg-Zuuring , die zy in een Ke-

tel doen en met Water koóken , gietende daar

dan Huy of Melkwey op, en dit, te famen

dik gekookt zynde , wordt in de Pens van een

Rendier of in een Vaatje onder den Grond be-

graven, by den naam van Juemo-melke, on\

in de Winter, of 's Voorjaars, op te eeten.

Gebruik ^us *ee:^ ^e Laplander, in de Zomer, van

het
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het Zuivel deezer Beeften, in 't Voorjaar ver-i. Afdeed

[trekken hem veelerley foorten van Vifch, in XXX ï II.

't Najaar de Vogelen tot Spyze : maar 's Win- H°0FIK

ters worden de Rendieren geflagt , en men rè- « *
..

kent , dat vier Perfoonen een Week genoeg heb- ,

ben aan een Beeft. Om het te dooden , kwee- Vleefch,

zen zy het van agteren , tuflehen de Wervelen
enZi

van den Hals; en het neergevallen Beeft wordt

met een Mes in de Borft geftoken ; waar na men

aan 't villen van hetzelve gaat. Byna alles , wat

eetbaar is , wordt daar van tot Spyze gebruikt*

Men droogt fomtyds het Vleefch of hangt het

in de Rook , en dan kan het lang bewaard wor-

den. Men kookt het zonder iets daar by, naauw-

lyks half gaar , en onder den Maaltyd gaat een

bakje rond met Vet , dat men gefmolten heeft,

en waar van elk een Lepel vol of twee gebruikt.

De Tong is een zeer lekkere Spyze en wordt,

gedroogd zyndeof gerookt, door geheel Swee-

den te koop gevoerd. Het Bloed bewaart nlen

in Vaatjes , om tegen 't Voorjaar daar van met

Merg der Beenderen Sop te kooken : ook wor- T

j

den 'er Bloedbeulingen van gemaakt , met Vet i

in plaats van Varkens-Reufel. De Blaas dient

doorgaans tot een Jenever - Flefch. Van de

Hoornen kookt men Lym; doch, als dezelven

nog week en zagt zyn , kunnen ze even als

Worft aan Schyven gefneeden , en dus raauw

gegeten worden, 't welk de Laplanders uit ge-

brek fomtyds doen. De Huid is immer zo nut-

tig en noodïg voor dit Volk , die 'er hun-

I. Dl tt # Hl Stik, e$
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Hoofd-
stuk,

Rendiet

LAFDEEL.ne Kleede'ren, beftaande in een Rok, Broek erf

XXXIII. Schoenen , altemaal van maaken, met de ruige

zyde naar buiten gekeerd. Deeze Rokken , ge-

naamd Lappmudd, die als een Huik over 't hoofd

komen , en tot over de Kniejen hangen , wor-

den in de Zuidelyke deelen van Sweeden ook

dikwils tegen de Koude gedragen 3 zelfs van Lui-

den van Aanzien en Rang. De Laplandfche

Vrouwen houden zig met het naaijen van die

Kleederen bezig , gebruikende daar toe Garen y

dat van de gedroogde Peezen 5 door ze tefply-

ten, is gemaakt.

V.

Dama.
Üamhert

of Dein.

(5) Hert met platagtige takkigé Hoornen., dié

aan 't end breed uitkopen.

Van den Latynfchen Naam vafr dit Beeft is,

buiten twyfel , de Italiaanfche Daino en de

Franfche Daim of Daine afkomftig; dienr de

Duitfchers, waarfchynlyk , in hun Dambirfcb

nagevolgd hebben , gel'yk wy het Damhert (*)

noemen, of Vaal-Hert, naar den - Engelfchen

naam

(5) Cervus Gornibus rathofis compreffis; fummitafibus

paimatis. Syft. Nat. YL X. Dama. Bell. hm. 57. Gesn.
g^uadr. 84. Aldr. bifvlc. 741. Jonst. Qjtddr. 82. Cer-

vus platyceros. Raj. Qjtadr. 85*.

(*) De Woordeboeken verraaien her Franfche Woord
Dti,im y of 't Larynfche Dama, in 't Nederduiifch Das;

't welk zeer te verwonderen is , daar her Dier geene Over-

eenkomt ter Wereld met de Daden heefr, welke ook in

't Franfch of Latyn dien naam niet voeren. Zie her II;

Stik. bl. 228. Onderruflchen vindt men dir Hert ook, in

't Hmshoudelyk Woordenboek van Ghomel, ztcï onge-

rymd, Das geheten.
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naam Fallow-Deer, ciewyl het zo ros of rood 1. afdee!»

niet is als het Hert; waarom ook , miffchien, XXX1H.

de Sweeden het Dof-Hiort ofDofnoemen. Het HooFD-

STUK.
Mannetje wordt van de Engclfchen Buck, het n , !.g

Wyfje Doe en het Jong Fawn geheten.. Som-

migen willen , dat de Hebreeufche Naam Opher

was en de Griekfche Prox; doch hier omtrent

is even zo weinig zekerheid , als of het de Da-

ma zy , welke de Latynfehe Poeeten bedoeld

hebben , en , zo fommigen zig verbeelden , veel-

eer een foort van Bok of Geit is geweeü:

;

hoewel 't my toefchyrit niet van allewaarfchyn-

heid ontbloot te zyn; want de Dama \mOvi*

diüs was vaal van kleur. Het Beeft Jacbmmir,

't welk onder de reine Dieren in de Wet van

Mofes voorkomt, en van Büxtorf Dama ver*

taald wordt > zoude , volgens Kimchi , naar een

groote Geit zweemen : men heeft het , in ds

Dortfche Overzetting, Buffel genoemd (*).

Rajus geeft aan 't Damhert den Naam van Hert

met breede Hoornen.

Deeze Beeften, zegt de Buffon, zyn zo al- \yoorf8
gemeen niet over den Aardbodem verfpreid, als plaats»

de Herten: men vindtze ook zelden, zo
5

t

fchynt

,

(*) Detiteronom, Kap. XIV é vers. f. Alwaar 't woord
JDijooUy dat in een andere Overzetting Eenhoorn is ver*

taald, genoemd wordt Das : doch de Dieren, die men
thans DalTen noemt, herkaauwen niet» en hebben ook
geen gefpleeten Hoeven maar Klaauwen t zo dat zy tor de
reine Dieren niet behooren konden. Btjxtorf zegt, dat

fommigen willen , dat het Woord Difoon een foort van
wilde Geit. betekent, die in gedaante zweemt xiasr de Dam*
herten.

I.Deel. III Stuk.
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L Afbeel. fchynt, dan in de gemaatigde Lugtftreek; irrê-

XXXilI. mers in Rusland zyn 'er geene, en inSweeden

«^i^°
FD

" maar zeer weinigen in de Boflchen: doch in
©1 UK*

Damhert. Duitfchland , Vrankryk en Spanje , wordenze in

't wild gevonden , ook zyn 'er in Amerika. Men
merkt aan, dat in Landen, daar de Fierten me-

nigvuldig zyn, deeze Beeften niet fchynen voort

te willen. In Engeland zyn de Damherten zeer

overvloedig , en men houdt dezelven voor de

befte foort van Wildbraad ; hoewel zy 'er , ge-

lyk elders, meeft in de Diergaarden worden aan-

gefokt. De Honden , eens gegeten hebbende

van 't Vleefch deezer Beeften , worden 'er 'zo-

danig op verlekkerd, dat zy de Herten en Rhecn

leggen laaten. Ook is 't opmerkelyk, datdee-*

ze Soort nooit met die der Herten paart.

^. Het Damhert fchynt zo wild niet van aart te
Eigen - J

fchappeo. zyn, a!s het Hert; doch miflehien hangt die

veel van de opkweekjng af. Immers, inveeler-

ley opzigten komt het met de Herten overeen»

Het is ruim zo vreesagtig, kunnende door een

Touwetjc, dat langs den Grond gefpannen is,

uit de Akkers en Bouwlanden worden geweerd

,

zo Linnjeus aanmerkt. Het verheft de Hoor-

nen ook jaarlyks, doch laatef, en de Bronstyd

komt wel veertien Dagen of drie Weeken na:

dien van 't Hert ; als wanneer zy ook brullen

,

maar met een zagter en als afgebroken Geluid*

Zy putten zig niet uit, door het bronften , noch

loopen de Wyfjes zo driftig naa ; doch vegten

'er ook dikwils om, op een verwoede wyze.

Hun-
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Hunne trek is om in gezelfchap te leeven , zy lafdfsl,

voegen zig Troepswyze famen , en houden zig, XXXIM.

byna altoos, by malkanderen. Wanneer zy zig, Hoofd»

in eroote menigte, in een Park bevinden , dan „ ",

1
'

' j -r j- 1
Bambert*

maaken zy doorgaans twee I roepen, die vol-

komen van een gefcheiden zyn , en in 't kort

Vyandig worden , om dat zy beiden de zelfde

plaats van het Park willen inneemen. Ieder

Troep heeft haar Hoofd , die vooruit gaat , zyn-

de de fterkfte en oud (Ie van den hoop ; de an-

deren volgen hem en altemaal fchikken zy zig

ten ftryde , om de andere Troep uit de befte

Weide te verjaagen. Deeze Gevegten zyn zon-

derling, door de gefchiktheid , welke daar in

feftynt plaats te hebben ; zy vallen met order

aan, vegten met dapperheid, onderfteunen el-

kander, en kreunen zig niet aan ééne Neder-

laag. Het Gevegt, immers, wordt dagelyks

vernieuwd , tot dat de zwakften door de fïerk-

flen geheel uit het Veld geflagen en naar een

anderen hoek verdreeven zyn.

Plet Damhert , ïn 't wilde loopende , bemint Jagt der

de hooge Landen, die met kleine Heuveltjes ^
mher"

zyn doorfneeden: het loopt zo ver niet van

honk, wanneer men 't Jaagt; het doet niets dan

wenden , en tragt alleenlyk zig voor de Hon-

den te verbergen, door lift en omwegen. Zeer

geprangd, verhit en afgemat zynde , egter, be-

geeft het zig te Water even als het Hert , maar

vraagt niet zulke breede Stroomen of Meiren

over te zwemmen. Hier uit blykt, dat de Jagt

J. Deel. XII. Stuk:. I Van
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I.Afdeel. van beiden in geen weezentlyk punt verfchik;

XXXIII. alleenlyk is die van *t Damhert moeieïyfcer 9 de-
Hoofi> , . , , c '.5i

stuk. wy* ^et zo vee * kfomme Sprongen maaKt en t el-

Dambert. kens wegfluipende de Honden verbyftert. Ook

is het aan zyne Voetftappen zo wel niet ken»

baar, die door de ligtheid van het Beeft zo diep

niet in de Aarde v/orden ingeprent ; en derhalve

heeft men in deezen meer moeite om een ge-

broken Jagt te herftellen , dan in de Jagt der

Herten.

Voedze!, Deeze Beeften laaten zig gemakkelyk tem-

Leehyd en men . Zy eeten veel dingen , welken 't Hert niet
Voortteè"

üng. fmaaken , en behouden ook hun Wildbraad be-

ter: want zy worden in de Winter naauwlyks

mager 3 en fchynen, 't geheele Jaar door , in

een zelfde ftaat te blyven. Zy knaauwelen 't

Geboomte laager af dan de Herten , en dus

fchiet het Kreupelbofch , dat door hun is afge-

knaagd, moeielyker weer uit De Jongen eeten

fchielyker en gretiger dan de Ouden : zy her-

kaauwen en zoeken de Wyfjes op , in
?

c twee-

de Jaar van hun Leven , houdende zig niet by

eene , gelyk de Rhee , maar eerft by de cene

dan by de andere. De Dein draagt agt Maan-

den en eenige dagen , gelyk de Hinde; zy brengt

ook gemeenlyk maar één Kalf voort 3 fomtyds

twee 5
zeer zelden drie. Deeze Jongen zyn , van

het tweede tot het vyftiende of zeftiende Jaar,

bekwaam om voort te tcelen. Eindelyk, zy

gelyken de Herten in allerley opzigten , uitge-

nomen in de duuring van den Leeftyd 3 die men

wil
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wil dat maar ruim half zo lang zy als die vanl. Afdeed

het Hert 5
naamlyk twintig Jaaren : 't welk mis- XXXIII.

fchien daar aan toe te fchryven is , datzy fchie-
c

" (J0FD"

lyker tot hun vollen wasdom komen : want de
Damberté

Heer de Buffon merkt aan; dat de duuring van

het Leven daar mede overeenkomftig zy in alle

Dieren , en niet met den tyd der Dragt.

Behalve de gemeene en witte Damherten , Verfchd*-

vindt men nog eenige anderen , die in gedaan-
dennedeïl*

te merkelyk verfchillen , hoewel zy tot cieeze

zelfde Soort behooren. In Spanje, by voor-

beeld , zyn 'er byna zo groot als Herten, maar

dunner van Hals en donkerer van kleur, met

eene zwartagtïge Staart, niet wit van onderen

en langer dan de Staart der gewoone Damher-

ten. Die van Virginie zyn byna zo groot als

de Spaanfche , en aanmerkelyk door de groot»

te van hunne Teeldeelen. Anderen zyn 'er,

die van 't gemeene Damhert verfchillen door de

platheid van het Voorhoofd , de langte van de

Ooren en de Staart, en die met eene witte Vlak

getekend zyn op de Hoeven van de Agterpoo-

ten : anderen zyn gevlakt of geftreept mee wit,

zwarten bleekvaal; anderen, emdelyk, geheel

zwart.

Sommigen willen, dat 'er een groote menig- ümhm*
te van Damherten in Afrika zy, daar zy by ten ln

Troepen, van wel vyfhonderd te gelyk, om-
Aïnkgk

zwerven; doch zeer wild van aart. De Negers,

zegt men , hebben de manier, om zig te ver-

bergen by de Bronnen , daar deeze Beeiten zig

I. Dlf.l, uu Stuk. I 2 OiH
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LAFDEEL.om te drinken by een verzamelen, en das kry*

XXXIII. gen ze gelegenheid om 'er een groot getal van

f(Bf

°
p
otD ' met Pylen te dooden. Men vindt 'er ook vee-

DamhertM^ aan ĉ e ^u^ van Guinee. By de Aüaqiias

,

een Natie der Hottentottcn , zyn gevlakte, niet

zo groot als het Damhert van Europa, maar

veel ligter ter been , met witte en geele Vlak-

ken getekend. Men verzeken: ook, dat zulke

Beéftcn in de Boflchen vanTartarie, en in Chi-

na, zeer overvloedig worden gevonden. Indien

dezelve waarlyk tot de Soort der Damherten be-

hooren, zou het Gevoelen van den Heer de

Buffon, dat de Damherten zo algemeen niet

over den Aardbodem zyn verfpreid als de Her-

ten, vervallen.

Liohaams- Het Damhert gelykt , inzyneLighaamsgeflal-
geitahe.

te ZQ wej ^ a js ten pZjgt van (jc inwendige

deelen, dermaate naar het Hert, dat men de

Deinen naauwlyks van de Hinden onderfchei-

den kan, dan enkel door de grootte: wantdec-

ze Soort van Beeften is kleiner dan de Herten,

en het poftuur zweemt meer naar datderKoei-

jen , hoewel de langte van den Hals , de

kleinte van den Kop en de hoogte derPooten,

een gemakkelyke onderfcheiding maakt. De
hoogte is naauwlyks drie Voeten, en dezw7aar.

te verfchilt ook veel by die van het Hert; hoe-

wel men ze fomtyds wel gezien heeft , die ge-

meft waren, van drie- en vierhonderd.Ponden.

De Koor-
^ec voornaame Kenmerk

, waar by men ze

nen., van de Herten onderfchciden kan, beftaat 'm

de
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êe Hoornen , die meer naar Elands- dan naar f, Afdeel.

Hertshoornen gelyken-: zynde van den Kop af XXXIII.

reeds plat, en verbreedende naar het end toe ,
h °o*d-

1 1 •
• r • * 1 r STUK "

doch niettemin getakt of met uititeekende ipit- ^ ,

fen gewapend aan den agterrand , en fomwylen

ook van vooren. Het eerfte Gewey van hec

Damhert vertoont zig, even als in 't Hert, niet

voor het tweede Jaar en dan beftaat het flegts

uit twee Spieflen. Op het derde Jaar heeft ie-

der Hoorn twee takken voorwaards, deneenen

digt by de Kruin, den anderen ver naar boven,

en dan beginnen de punten, aan den rand, ook

uit te botten, die in de volgende Jaaren langs

hoe grooter worden. Naar maat-e dat het Beeft

ouder wordt, zyn de Hoornen breeder , langer,

met een grooter getal van fpitfen voorzien , en

dieper uitgefneeden : zy hebben ook zigtbaarer

oneffenheden , doch zyn zo kennelyk niet ge*

paareld noch gegroefd als de Hertshoornen ,

uitgenomen In zeer oude Beeflen. De langte

deezer Hoornen is fomtyds over de twee Voe-

ten , en men heeft 'er gezien die negen fpitfen

of takken hadden.

Ik weet niet , of ik tot deeze Soort , of tot Schop-

de Herten, brengen moet de genen, welken de
Hetr-

Duitfchers noemen ScbauffeUHirfcb , dat is

Schop Hert, om dat de Hoornen van boven uit-

loopen in een foort van Schoppen. Immers,

volgens de Kentekenen, die de Heer Lijnreus

tot onderfcheiding opgeeft, zouden zy tot de

Damherten behooren ; dewyl de Hoornen aan

I. Dlit. III Stuk* I 3 't
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L Afdeel. rfi end breed uitloopen , zynde ook platagtig en

'XXXIII. met takken oftfpitfen voorzien. Zulk een Hert,
Hoofd- w^ ^ ^Q Hoeven der Voorpooten noe bo-

STUK,..
L °

J)ambert*
WQU^Qn > zeer aard]*§5 haakswyze opwaards wa-

ren uitgegroeid, is in den jaare 1748, den 2

September* door den regeerenden Landgraaf van

Beffen - Darmftad , by P^omrod gefchooten ,

weegende vierhonderd Ponden.

Gebruik. Het Vleéfch der Damhertenis, gelyk ik reeds

gezegd heb, lekkerer tot Spyze dan dat der

Herten , en de overige Lighaamsdeelen kunnen,

in de Geneeskunde , tot het zelfde einde wor-

den gebruikt , als de hunne. In het uittrekzel

eenes Briefs van den vermaarden Redi , ge-

fchreeven in den jaare T687 , wordt gezegd,

dat de Herfenen van dit Beeft , die men voor

zeer ongezond hielde , gebraden zynde, van

hem zeer goed bevonden waren : ja zelfs fmaa.

kelyker en beter dan die der Varkens en Kalve-

ren. Door den Heer Vitelli , eerden Kamer-

ling van den Groot Hertog van Toskanen,

die tydgenoot van Redi was, werdt ten op»

zigt van de Ingewanden van het Darmhert

verzekerd, dat dezelve beter (maakten dan die

van eenig ander Beeft» Men zoude in Enge-

land beft daar van de proef kunnen neemen.

Vï# (6) Hert met volronde opftaande Hoornen , die

defoarticus* drietakkig zyn.
Bezoar- qr _

Hert.
(6) Cervus Cornibus ramofis feretibus ere&is; ramis tri-

bus |. Syfï* Nat. X. Mazama. Hern. Mexic.^i^. Caguacu,

&u Marcgr. EraftL 235;. Pis.Brafrf, 98. Raj. Q^uadr.qQ.
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eder deeze Kenmerken (lelt de Heer Lim- I.Afdf.e**

NjE tjs het Beeft twyfelagtig voor, dat in Zuid- XXXIII.

Amerika huisveft, wordende door Hernandez
s^ofd "

Mazama, door anderen Cagw&cumz, geheten: %ezQarm

doch de Heer Brjsson wil, dat dit Beeft het Hert.

zelfde zy, X welk door Seba afgebeeld is en

befchrceven, mee den Naam van geboomd Hert

uit Nieuw Spanje (*). Hy brengt het in zyn

Gciten-Geflagt, noemende het Bok metrolron-

de Hoornen , die van onderen tot boven Slangs-

wyze gedraaid zyn, en zegt, dat het by Her-

nandez t'onregte is afgebeeld met getakte Hoor-

nen. Dcvvyl my niet blykt, welke zekerheid

deeze Heer daar voor heeft, zal ik, met den

Heer Linn^us , de zaak onbeflift laaten.

DeMazamaofMaccamais, volgens Nierem- DeKa-

berg , een Dier, 't welk de Indiaanen Vaijjèrten.

Zuid-Amerika den Koning der Herten noemen ;

miffchien om zyne Wildheid of Ontembaarheid,

dewyl het, gewond zynde, op de Jaagers aan-

valt, en dikwils een derzelven doodt. Men
vindt 'er roode en witte, en van andere kleu-

ren. De gefiake van fommigen is als die der

Europifche Herten; anderen zyn veel kleiner.

Seba zegt, dat de Mazama van Nieuw Spanje

den Hals dik en kort heeft, met twee Hoornen,

die als op den Draaibank fchynen gefatfoeneerd

te zyn, met de Punten omgekromd ; de Ooren

zyn groot en hangen by 't Hoofd neer ; de Go-

gen

(*) Seb. Vol. I. p. 69 Tab. XLII. Fig. 3.

I. Dkkl# III. STijit» I 4
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Bezoar-

136 Beschryvin.g

Afdefx §en zYn fraay? de Staart is dik en fiomp; het

XXXÜL Hair des Lighaams rosagtig. Op de Rotten ea

Gebergten van Nieuw Spanje, zegt die zelfde

Autheur, vindt men een grcote menigte van een

Eert. ander flag van Herten , die met eene verbaazen-

de foeiheid ipringen en loopen , gelykende zeer

naar de Europifche Herten , maar niet grooter

zynde dan een Hertskalf. Hunne Hoornen,

zwart als git, en van gedaante als zo even is

gemeld, maaken jaarlyks een nieuwen Slangs.

wyzen omtrek.

Hernandez zegt, dat dit een Soort van Wil-

de Geit zy, uit welke men den Bezoar-Steen

krygt. Wy zagen hier voor , dat in de Euro-

pifche Herten ook fomtyds een Bezoar gevon-

den wordt en 't zelfde erkent men plaats te heb-

ben in veele andere Viervoetige Dieren : zo dat

het niet te verwonderen zou zyn , fchoon men

thans verzekerd is, dat de Oricntaaifche Be-

zoar uit een foort van Bokken komt , dat de

Occidentaalfche uit deeze Soort van Herten,

Mazama genaamd , kwame.

Soorten De Bezoar, zegt Lemery, is van vierderley

\rsn Bezoar. foort . je twee naamelyk , hier gemeld , komen-

de uit een foort van Hertebokken die in de Ooft-

en Weflindiën huisveften ; de derde , uit de Gal-

blaas van 't Indifch Varken en de vierde uit een

Aap van 't Eiland Macaflar, Aapen-Bezoar ge-

naamd. Mier, ziet men, wordt de Pedro dei

Porco met deezen Steen verward , en zulks kan

aanleiding gegeven hebben tot het denkbeeld

van
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van fommigen, die zig verbeelden, dat de Be* i.Afdprï,

zcar in de Blaas of in de Galblaas groeije. An- XXXIH.

deren vereelyken hem by de Hairballen uit de Hoofd-.
STUK.

Maag of Pens der Koeijen en Osfen ; en , hoe

algemeen die Naam gebruikt worde, kan men

daar uit opmaaken , dat Dapper een Steentje

,

't welk men in de Herfenen van den Olyphant

vindt, ook den naam van Bezoar geeft, en dat

de verharde Stoffe in de Ooghollen der Herten

insgelyks dus genoemd wordt , gclyk wy gezien

hebben.

Men erkent thans in 't algemeen , dat de Be-

zoar. groeit in een der Maatgen van een herkaau*

wend Beeft, 't welk ten deele naar een Hert.

zweemt, ten deele naar een Bok. Sebawü, dat

het een Steenagtige Stoffe zy , welke , omtrent op

gelyke manier als de Steen in de Blaas der Men-

fchen , om een foort van Kern allengs wordt opge-

hoopt; hoewel met dit verfchil , dat , deeze Kern

fomtyds een Strootje of een Takje zynde , de

Sceen in 't vervolg dikwils een langwerpige ge-

daante krygt en die behoudt. Men heeft niet alleen

in andere Bceften , maar zelfs in de Menfchen,

wel eens zodanige Steenige Samengroeizelen uit

het Gedaante zien ontladen, die dan , 'tonreg-

te, voor Galfteenen gehouden werden. Hierom

is 'er voor deeze groeijing van den Bezoar geen

de minfte onwaarfchynlykheid. Het zyn , zo men
wil

9
de Zoutige en Salpeterige, of liever Aard-

agtige deelen der Vrugten, Bladen of Worte-

len, welken het Beeft eet, die zig om zulk een

3. dee*. in» stuk. I 5 Kern
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HOOFD-
STFK.

Bezoar.

Örien*

Uzlkhe.

1. Afdeel. Kern ophoopen , en veelal een rond of rond-

XXXHI. agtig Lighaam maaken; dat uit veele laagen of

fcbillcn 5 als een Uijen , beftaat : 't welk men
i

in 't breeken van den Bezoar , duidelyk gewaar

wordt.

De Orientaalfche Bezoar is van verfcheiderley

grootte ; naamelyk als een Noot Mofchaat , Ha-

zelnoot of als een Erwt : ook van verfchillende

figuur , rond 9 ovaal, langwerpig, plat, bultig;

en in de kleur is niet minder onderfcheid. Men
viodtze zwart- of bruinagtig en Afchgraauw ; ja

zelfs groenagcig en vaal : maar dikwils van bin-

taGD donkerer dan van buiten. De Oppervlak-

[
te is altyd glad en gepolyft ; de binnenfte zelf-

flandigheid uit verfcheide plaatjes famengefteld,

hebbende in 't midden een Kern van Kaf, Hair

of iets dergelyks. Men onderzoekt zyne deugd

op verfcheiderley wyzen , dewyl 'er fomtyds

bedrog onder fchuilt. Als men Papier gewree-

wen heeft met Kry t of Geruis , en ftrykc 'er dan

met deezen Steen op , zo moeten 'er groenagtige

Streepen van overblyven: ook moet men 'er

met een gloeijende Naald niet in kunnen booren;

en in 't Water gelegd zynde moet hy niet van

Kleur veranderen noch week worden of in ge-

wigt toeneemen : tot poeijer gemaakt geeft hy

een welriekende geur, als Ambergrys, vanzig:

doch de allerzekerfte Proef van zyne deugd is,

zegt men , (en inderdaad met reden !) wanneer

de genen , die vergiftigd zyn, 'er door in 't Le-

ven behouden worden.

De
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De Occidentaalfcbe , die uit Amerika en Peruj, afdefis

komt, gelykt eenigermaate naar den anderen, en XXXIII.

heeft fomtyds wel de grootte van een Hoender- Hoofd-

Ey , zynde doorgaans rond , zo glanzig niet en
w

*

beftaande uit dikker plaaten , weinig of niet rui-
Occideü»

kende. Men vindt deczen in Beeften die vei- taalfche*

fcheiderley Naamen voeren in dat Wereldsdeel,

en fomwylen wel drie of vier by eikanderen in

eene Maag. De Laat verhaalt > dat men deezen

Bezoar, in Mexico of Nieuw Spanje, aantreft

in een foort van Geiten , welker Hoornen van

boven in verfcheide Takken zyn verdeeld ; waar

uit het denkbeeld, dat 'er eigentlyke Bezoar-

Herten zyn , een nieuwe kragt verkrygt. Van

den Bezoar-Bok , die den Orientaalfchen uitle-

vert, zal ik in 't vervolg fpreeken.

De Naam komt af van het Hebreeufch of ^mgten

Arabifêh Woord Belfabart, 't welk een tegen- ST
ém

giftig Middel betekent , en men bevindt , dat on-

der de Indiaanen, zo wel in Amerika als in Afia*

het denkbeeld van de Tegengiftige kragt 9

die 'er in de Bezoar zoude zyn , zodanig

heerfcht , dat men ze daar ook zeer duur be-

taalt. Mathiolus verzekert dit niet alleen van

dien Steen , als men 'er het Aftrekzel of Poei-

jer van inneemt , maar ook door hem enkel by

zig te draagen , zodanig dat hy , in de flinker

Zyde, aan het bloote Lighaam raake. De Per-

fiaanen fchryven 'er de kragt aan toe, van te

bewaaren voor Ziekten en het Leven te ver-

langen. Niet minder beuzelagtig is het , den Be- .

I, Deel. III. Stuk» Z02r
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LAFDBEL.zoar aan te merken als een goed Geneesmiddel,

XXXIIL byna voor alle en zelfs geheel tegenftrydige

- „, rr

0of
"Ziekten: in de' Pelt en heete Koortfcn , de

Bezmr. Geelzugt , Melancholie, Kanker, Schurft, en

wat niet al andere Kwaaien, die geheel ver-

fchillende zyn van natuur. Evenwel, dewyl

men weet , hoe het een Grondregel in de Ge-

neeskunde is , dat de Levenskragten vooral

moeten behouden worden , en niemand ontken-

nen kan , dat 'er een byzondere Hartfterkendg

kragt in de opregté Orientaalfche Bezoar huis-

vefte; zo is dit Middel zekerlyk niet te ver-

werpen in allerley Gevallen, hoedanig ook,

daar de Natuur een fpoedige onderfteuning be-

hoeft; 't zy tot uitdryving van deeze of gene

Giftftof , gelyk in de Mazelen en Kinderpok-

jes ; 't zy tot bevordering van de Kraam in de

natuurlyke Baaringen, of tot verfterking der

Levensgeeiten in Kwaadaartige Koortfen. De
kleine Gifte , van een half of geheel Scrupel

,

waar by men hem gebruikt , kan inderdaad niet

fchaaden , al was 't dat hy juifl geen voordeel toe-

bragt , en hy is , in allen gevalle , een Middel, *t

welk tot Zuurbreeking en tempering der Scherp,

heden dient. Hy komt ook in eenige Samenge-

telde Middelen der Apotheeken. Ondertuflchen

is 't opmerkelyk , dat in de Oofterfche Landen

de Geneesheeren zeer weinig op hebben met den

Bezoar, laatende het ingeev^n van denzelven

aan 't Gemeen over, 't v/elk inzonderheid op den

Aa-



v a n d e Herten. 14*

Aapen-Bezoar is verzot 5 gelyk ik reeds gemeld i.Afdeel.

heb {*). XXXIIL

Tavernier merkt aan , dat de Waarde van HoopD-

STUK.
de Bezoar Steenen toeneemt naar dat zy groo- T, m

ter worden, even gelyk die der Edele Geftcen- waarde

ten : zo dat , indien vyfofzes Bezoars , te famen ïn Geld,

een Once weegende, vyftien ofagttien Guldens

koften , 'een Bezoar van een Once zwaar wel

honderd Guldens zoude waardig zyn. Hy ver«

zekert zelfs , dat hy 'er een van vier en drie

vierde Once verkogt heeft voor duizend Gul-

dens. Ondertuflchen kan men taamelyk verze-

kerd zyn, dat dit meer om de zeldzaamheid

gefchiedt, dan wegens de voortreil el yker krag-

ten. Hy zegt , verder , dat hy 'er een ge-

zien had, uit een Koe gehaald, die agttien On-

een woog : maar hy voegt 'er by , dat zes Grei-

nen Bokken» Bezoar wel zo kragtig waren als

dertig Greinen van dien uit Koeijen of Osfen

,

al waren 't zelfs Golkondafche Beeften. De
Aapen- Bezoar merkt hy aan nog kragtiger te

zyn , dan de ander , en van zulk een Waarde

,

dat, als men 'er een kon vinden zo groot als een

Walnoot, daar op geen Prys zoude te (lellen

zyn. *

(7) Hert met rolronde opjlaande Hoornen 9 die vit

aan 't end tweetakkig zyn,
Capreolu*.

In

(*) Zie 't I. Stuk deezer Naruurlyke Hiftorle. bladz.

396.

(7) Cervus Cornibus ramofis teretihus ere&is; fuoimi-

1 Deel. III. Stu&* ta-
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I. Afdeel. In het Geflagt der Herten geeft de Heer Lin-

XXXIII. n^üs de zevende plaats aan een Soort van Bees-
Hoofd.

ten ^ jle 'er, om zo te fpreeken, alleenlyk
STUK* *

Rbee. ^oor hunne kleinte en de figuur der Hoornen van

verfchillen ; zo datze van andere Dierbe-

fchryvers ook onder de Herten geteld worden.

De Hebreeufche Naam is Zebi 9 de Chaldeeu-

fche Thabia , de Perfifche Ahu , de Griekfche

Dorkas of Dorhaftbion. Men heeftze in'tLatyn

genoemd Caprea of Capreolus, waar van de Ita-

liaanen hun Capriolo of Cavriolo , de Spaanfchen

hun Cabronzillo en de Franfchen hun Cbevreuü

ontleend hebben : zynde die Naam van eenige

gelykheid, welke het met een Bok of Geit heeft3

afkomflig, en de Griekfche Naam wordt afge-

leid van deszelfs fcherp Gezigt. Doch , wel-

ke de oorfprongzy van het Hoogduitfehe Woord
Reecb, dat de Engelfchen in hun Roe-Deer, de

Deenen en Sweeden met hun Raadiur gevolgd

hebben, zou ik niet durven bepaalen; noch ook

dien van den Poolfchen Naam Sam en Sarna.

De Duitfchers geeven het Mannetje den Naam

van Reech-Buck en het Wyfje dien van Reecb-

Geifs of Siege; zo dat men die in 't Neerduitfch

ook by de*Naamen wan Rbee en Zeeg zou kun-

nen onderfcheiden.

Eigen- Dit Beeft behoort , met en benevens de Her-
fchappen.rr ten

,

tate bifida. Syfl- Nat. VI. X. Capra, Capreolus , Dorcas.

Gesn. Qjtadr. 64. Johnst. Quadr. 3;. Tab. XXXIlI.Ca.
preaPlinii, Capreolus. Aldrov. Bifalc.

7

$%,Raj. Qj*adr*

89.
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ten , onder het grove Wild , en , hoe zeer het L Afdeeu

voor de Herten zwigt in kragt en aanzien , het XXXIII.

overtreft hun in vlugheid en zwier : het is veel
HooFD"

STUK»

vrolyker en wakkerder, fraaijer van Geftalteen
j$#èk

levendiger van Gelaat. De Oogen fchynenhet

als in de Kop te glinfteren , en deszelfs Leden

zyn zo buigzaam 5 dat het op een verbaazende

wys kan fpringen. Ook houdt het zyn Vagt al-

toos zuiver en glanzig; wentelende zig nooit ia

de Slyk als het Hert. Het is, gejaagd wor-

dende , nog flimmer dan het Damhert , ontwy-

kende dikwiis , met éénen Sprong te doen , al

't gevaar; doordien het zig tevens, als in een

oogenblik, zodanig onder de ruigte verbergt,

dat de jaagers met hunne Paarden, en de Hon-

den zelfs, 'er byna overheen loopen , zonder

het te zien.

Ondertuffchen verfchilt de Rhee, in veeier-

ley opzigten , van de Herten en Damherten, In

plaats van zig troepswyze by een te voegen,

gelyk zy, houdt hy zig by zyn eigen Gezia.

De Vaar , Moer en Jongen , woonen te fameo ,

en laaten geen vreemde in hun Genootfchap toe.

Zy zyn zo ftandvaftig in hunne Minnaaryën

,

als het Hert wispelturig is. De Zeeg brengt

doorgaans maar twee Jongen voort , een Bok ea

Geit, welke twee Beeften , te famen opgevoed,

een zo fterke genegenheid voor elkander kry-

gen, dat zy elkander nooit verlaaten. Dit Paar

teelt met elkander voort : doch hun Broniïen

gaat niet zo driftig toe als dat der Herten : de

i. de£l. iii. Sm*. Rhee
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STUK.

Rbee.

Voortte

ling.

JLAfdf.el. Rhce heeft dien Bokken-Stank niet, endeBrons-

XXXI1L tyd duurt niet boven de veertien Dagen. De

•iw°
FD" Ouden lyden niet * dat de Jongen geduurende

dien tyd by bun blyven : zy jaagen ze zolang

weg: maar de Jongen komen na den Bronstyd

weder by de Moer, die zy nog den Winter ge-

zelfchap houden ; verlaatende in 't volgende

Voorjaar hunne Ouders voor altoos, om zelf

een Gezin op te regtcn.

De Zeeg draagt vyf en een halve Maand;

zo dat zy daar in maar weinig verfchik van de

Geiten , en veel van de Hinden. Zy jongt in

't laatft van April of in 't begin van Mey , en

wykt legen dien tyd in 't diepft der Boffchen

,

om den Wolf, die haar geVaarlykffe Vyandis,

te ontwyken. De jongen komen ter wereld met

een Livrey, gel yk de Hertskalveren ; beftaande

in eenige Streépen en Vlakken op ?

t midden van

de Rug. Dit Livrey raaken zy op den Ouder-

dom van omtrent negen Maanden kwyt. Als

de Rheetjes tien of twaalfDagen oud zyn, kun-

nen zy de Moer reeds volgen, die, wanneer

hun eenig gevaar dreigt, ze ergens onder de

ruigte verbergt en zig voor de Jongen Iaat Jaa-

gen : doch niettemin worden ze dikwils door

de Wolven , Honden en Menfchen , opgefpoord

en gevangen of gedood. Buiten twyfel ftrekt

dit tot eene groote vernieling van deeze Soort

van Beeften , welke het egter aan geen moedig-

heid ontbreekt om de Jongen te befchermen

:

want men merkt aan , dat de Rhee in ftaat is

# om
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Bm zyn fcrooft, zelfs tegen den aanval van Her-
x. AfdeeI 1

ten te verdedigen , die öngelyk grootër zyn en XXXIIL
fterkcr dan hy. Hoofu-

De Jongen b'lyvCfl by de Ouden agtofnegen
STÜJl

\

Maanden lang, en, als Éy 'er zig afgezonderd

hebben, dat is, omtrent een Jaar oud zyn , be-

gint hun Gevvey zig onder de gedaante van twee

Spicffen te veftocnen, veel kleinderdandieder

Herten : maar , 't geen nog een grooter vef-

fchil tuflcften deezè Beëften aantoont, is, dac

het Hert zyne Hoornen niet dan in 't Voorjaar

afwerpt , eü weder nieuwen krygt in dé Zomer J

daar de Rheë de zyiieh afwerpt in 't laatft vaa

den Herffi > en 's Winters dit verlies herftelt.

Zyn nieuwe Hoornen, ègter, zyn, even als die

der Herten , met een'e ruige Huid overtoogen,

welke 'er, door 't wryven tegen Boomen , moeé

afgelcheiden worden, als wanneer de Hoornen

hunne kléür krygen , die brein is in de genen

welke bruin zyh van Hair en geel in de rosfen.

By de tweede verwiiïeling draagt de Rhee reeds

twee óf drie Takken opelkènStam, by de der-

de heeft hy 'er drie of vier, by de vierde vier

of vyf, én het is zeldzaam 'er te Vinden, diö

meer Takken hebben aan ieder Hoorn.

Zo lang de Hoornen zagt zyn, hebben 'er de Gevoelig.

Rheen een fcherp Gevoel in. De HeerDEBuF- heici dér
,

fon brengt tot bfe'wys daar van een Geval by,

waar van hy Oog-getuige was geweeft. Eeneiï

Rhee werdt dooreen Musketkogel een der nieuw

ópgroeijende Hoornen afgefchoocen , waar van

t.Ditu uistvi;. K het
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L AFDEEi.het Beeft zo veel aandoening hadt, dat het als

XXXIII, dood nedcrviel. De Jaager, 'er digt by zynde,

Hocfd- fprong toe en vatte het by een Poot ; maar de
STV

£ Rhee, eensklaps zyn Gevoel en Kragten weder-

krygende , fleepce hem langs den Grond meer dan

dertig Schreeden in het Bofch ; fchoon fret een

zeer fterk Man ware. Eindelyk, zegthy, toen

men hetBeeft met eenMes den doodfleek hadt ge.

geven , zagen wy , dat het geen andere Kwetzuur

van den Kogel had, dan aaaden Hoorn. Doch

de Rhee behoeft niet voor het fteeken der Mug-

gen te vreezen in zyne weeke Hoornen, gelyk

de Herten ; om dat hy in de Winter die ver-

wiffelc. Ook ziet men , dat hy minder zorg-

vuldig is , om het flooten mee dezelven tegen

de takken der Boomen te vermyden.

DeRooze* *n *iet Hert , Damhert en Rhee , heeft het

op't Hoofd. Voorhoofdsbeen twee UitwafTen , op welken het

Gewcy draagt. Deeze twee Uitpuilingen van 't

Been , beginnen op de vyf of zes Maanden

eerft te groeijen, en komen in 't kort tot haa-

ren vollen wasdom ; maar, wel verre van zig nog

meer te verheffen , naar maate het Beeft ouder

wordt , verlaagen zy van jaar tot jaar , zodanig

dat de Roozen, in een oud Hert of Oude Rhee,

zeer digt op het Voorhoofdsbeen leggen , welks

UitwafTen dan zeer breed en kort geworden zyn.

Dit is zelfs het zekerde Kenteken 5 waar aan

men den Ouderdom ontdekt in alle deeze Bees-

ten. De Kruin niettemin wordt breeder en de

Roozen grooter, hoewel de langte der Hoor-

nen
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hen en 't getal der Takken zodanig afneemt , lafdf fel

dat die Hoornen» in een afgeleefd Heit, niet XXXIIU
meer dan dikke Spiesfen of Stompen zvn. Hoofd-

*

STUK
Dewyl de Zeeg maar vyf en een halve Maand

*

draagt en de aangroeijing der jonge Rheetjes . ~ \

fchielyker gefehiedt dan die der Herten, zo is 'c

niet te verwonderen , dat de Leefcyd van de

Rheen korter zy. De Heer de Buffon ver-

beeldt zig j dat die niet verder gaa , dan tot

twaalf of vyftien Jaaren op 9
t hoogde* Ik heb

'er (zegt hy) verfeheidene opgekweekt , maar

dezelven nooit langer kunnen behouden dan vyf

of zes Jaaren. Zy zyn omtrent de uitkiezing

van het Voedzel zeer lekker i zy hebben be-

weeging , veel Lugt en ruimte noodig , en dit

maakt, dat zy niet, dan geduurende de êerfte

Jaaren hunner Jongheid, de Ongemakken van

het Huifelyk Leven kunnen üitftaan. Een Wyf-

je en een Park van vyftig Morgen is hun noö*

dig, om naar hunne (maak te leeven, Men kan

ze temmen , wel is waar ; maar riiet gezeggen

lyk noch zelfs gemeenzaam maaken : zy be-

houden altoos iets van hunnen wilden aart; ver-

fchrikkende ligtelyk , en dan met zo veel ge*

weid tegen den Wand aan fpringende P dat zy

fomtyds hunne Pooten breeken. Moe tam zy

ook gemaakt zyn , men moet ze mistrouwen

;

vooral de Mannetjes , die zekere Koppigheden

onderhevig zyn, om een afkeer te hebben van

fommige Menfchen , daar zy op aanvallen en

zulk eenen dikwils omver ftooten , waar na zy

J. Dm, UI Sïysc, K 2 nog
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I. ArDEEL. noS bovendien met de Pooten

'
op

' hem ga'tfrr

XXXIII. trappen.

Hoofd- £)e Rhee brak niet zo zwaar noch zo menig-
Sï UK.

vuldig als het Hert. De Jongen hebben een fyr*

«, , \ kort afgebroken , kïaaaend Geluid , mi mi;
Voedzel.

waar mede zy hun gebrek aan Voedzel te ken-

nen geeven. Dit Geluid laat zig gemakkelyk

nabootfen, zodanig dat de Zeeg, hier deer ver-

lokt zynde , onder 't bereik van des Jaagers

Snaphaan komt. In de Winter houden de Rh een

zig in de digtfte Kreupelboiïchen , leevende van

Braamdruiken , Ërem, Hey 5 en verder van de Kat-

ten der Wügè, Popelier en Hazelnooten-Boomen.-

In 't Voorjaar begeeven zy zig in het lugtigfte

Hakhout, alwaar zy de Knoppen en ukfpruicen-

de Bladen van meefi: allerley Geboomte afknaau-

welen. Dit heete Voedzel, in hunne Maag aan

't Giften raakende, maakt ze zo dronken , dat zy

alsdan gemakkelyk te betrappen zyn : zy weeten*

niet waar zy gaan en komen zelfs dikwils buiten

• de Boilohen , naderende fomtyds de Kudden Vee

en de bewoonde Plaatfen. Des Zomers blyven

zy in 't hoog opgeichooten Hout , en komen 'er

niet dan zeldzaam uit tê voorfchyn, om hunnen

Dorft'te leffchen aan eenige Bron , in groote

Droogten : want, zo de Daauw* flegts wat over-

vloedig is , of de Bladeren door den Regen be-

vogtigd zyn , drinken zy in 't geheel niet. Zy

eeten niet alles onverfchillig, gelyk de Herten,

maar zoeken het fynfte Voedzel , en gaan zeer

zeldzaam op de Bouwlanden graazen , om dac
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py de Scheuten der Boomen en Braamflraiken
j# afd^ht.

verkiezen boven 't Graangewas. XXXI IL

De Heer de Büffon, die deeze Levensnia- Hoofd-
STUK*

nier van de Rheen naauwkeurig opgemerkt heefc

in Bourgogne , alwaar hy fomtyds den Zomer „ Tü ° Woon.
doorbragt; berigt ons, dat deeze Beeftenvcelpi a«*.

te lydcn hebben van ftrenge Winters, gelykin

die van 't Jaar 17095 toen zy 'er bynaaltemaal

waren gefneuveld : zo dat het verfcheide Jaa-

ren duurde , eer zy weder tot herftelling kwa-

men. Miflchien zullen zy in Schotland meer

verschuiling hebben : immers men weet, datzy

aldaar gemeen zyn , hoewel zy ia Engeland ge-

heel niet worden gevonden. Ook is 't aanmer-

keiyk, dat deeze Beeften fommige Diftrikten

*boven anderen verkiezen tot hun Verblyf , wil-

lende niet gaarn in het diepft der Boffchen huis»

veften, maar in het uiterfte derzelven , dat

tegen Kreupelbofch en onbebouwde Heijen aan

legt- In Noorwegen en Sweeden zyn zy zeer

zeldzaam. In Duitfchland , cgter , fchynen de

Rheen tairyker te zyn , of in grooter menigte

op de Jagt gefchooten te worden, dan de Her-

ten (*>

In Amerika komen zy taamelyk menig. Rheen
vuldig voor. In Louifiana vindt men Rhe^anAme.

en die grooter zyn dan de Franfche , en van
ÏKa'

de zelfde kleur niet , hoewel zy dergelyke

Hoornen hebben. Men vindt 'er ook in Brafil;

want

(*) Zie bladzyde 65 , hier voor.

VPeel. histwk. K 3
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I. Afdeel. want ^et Beeft , dac Caguacu of Cuguacu ge*

XXXI «I. noeiiid en door Piso befchreevea worde, moer,

Hw*« (indien bet niet tot de voorgaande Soort behoo-

re 5 zo de Heer LinnjEüs zm verbeeld heeft)

eene Verfcheidenheid zyn van de Rheen, ge-

lyk Brisson wil , die 'er nog twee Herten by*

voegt , welken door Barrera gemeld zyn : te

weeten de Bicbe des Bots en Biche des Palette

viers 5 of het groote en kleine H$rt met zeer kor-

te Koorentjes. Door de Afbeelding, welke de

Heer de Büffon geeft van twee Geweijen van

Brafiliaanfche Rheen (*) , fchync het denkbeeld

van Linn&us 5 noopens de Soort der drietakkig

gehoornde Amerikaanfche Herten, niet weinig

bekragtigd te worden,

l.ighaams« Men vindt in Europa eene Verfcheidenheid

geftalte. onder de Rheen; dat zy naamelyk ros zyn van

kleur , of bruin met een witte Vlak van agtcren,

De rosfezyn de grootften , doch kleiner , dan het

Hert , ja dan het Damhert zelf, 't welk als een mid-

delfoort in grootte tufifchen de Herten en Rheen

wordt aangemerkt. Het Hert en Rhee verfchillen

in gedaante minder dan de Honden, zelfs die elkan-

der zeer naby komen , gelyk de Deenen en Deen-

tjes, of Doggen en Steendoggen. Egterzynzy

taamelyk wel van elkander te onderfcheiden, en de

Rhee heeft geen Traangeqten onder de Oogen %

gelyk het Hert : ook vertoont zig deszelfs Staartje

niet*

(*) Htflo'm Naturelle. Tom. X1L Planche XXXVII.



van jde Herten, rji

niet. Maar het grootfte verfchil beftaat in de i M Afdeel,

Hoornen , die ongelyk kleinder zyn , hoewel ook
. XXXIII.

eénigermaate Takkig , of niet Punten gewapend ,
****>¥?.-

sttk.
en dieper gegroefd , doch niet zo zigtbaar ge-

paareld , ais de Hertshoornen. Men heeft 'er

gezien met tien punten , of Enden, gelykmenze

in 't Hoogduitfch noemt , aan ieder Hoorn ,

doch dit is zeldzaam. In Duitfchland is 'er een

gefchooten , wiens Hoornen ieder aan den Wor-

tel dubbeld waren , te famen met agt Pun-

ten (*).

Op 't allernaauwkeurigfte onderzoek , dat de inwendige

Heer Daübenton van de Ingewanden deedt ,
deeïCi, «

heeft hy naauwlyks eenig aanmerkelyk ver-

fchil, tuffchen die van de Rheen en Herten,

kunnen befpeuren. Hy vondt ook ih 't Hart

van een Rhee een dergelyk Beentje als in dat

der Herten , twee derde Dtiims lang , doch op

de plaats van 't kleine Beentje was maar een

hard Kraakbeen, gelyk in het Damhert. De
Zeeg heeft vier Tepels, gelyk de Hinde, een

Duim van elkander af geplaatft. Het end vaa>

de Schaft was in de Rhee zo klein, dat oien niet

onderfcheiden kon, of het als een Beursje toe-

getrokken ware, gelyk in de Herten. Zie hier

nog de Byzonderheden , welken hem in 't ope-

nen van een bevrugte Zeeg voorgekomen zyn.

Men vondt in ieder Hoorn van de Lyfraoe- veVmot
der een Vrugt, welker Vliezen als in elkander in de Baar-

moeder»
ichee-

(*) Nova Aft* Phyfico-Mtdic*. Tom. I. Tab. 1II%

I. Deku 111 Stuk. K 4
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I ^FrEEU fcheenen te fchieten, zo dat zy zeer moeiélylj

XXXIII. van elkander af te fcheiden waren. In de eene.

Hoofd- Hoorn waren vier, in de andere vyfCotelydones,

zynde zeer groot , devyyl de meeften drie Dui-

men langte hadden , één en een derde Duim

breedte, de dikte van één en een vierde Duim,

Aap die zyde van de Cofelydpnes , welke naar de

Lyfmoeder was gekeerd , zag men eene Spleet

van vier Linië.n lang en twee Liniën breed ; daar

een gedeelte van de Lyfmoeder in begreepen

was. Wanneer men de Lyfmoeder naar den ee-

pen , en 't Cborion naar den anderen kant trok,

pp de plaats van de Qgtykdon , begon dat ge-

deelte, 't welk in de Spleet begreepen was,

zig op de randen daar van af te fcheiden ; dat

gedeelte van het Cborion , 't welk een deel van

de Cotyledon uitmaakte , opende zig allengs

,

naar maate het gedeelte van de Lyfmoeder 'et

uitging , en , wanneer het Cborion en de Lyf-

moeder van elkander afgefcheiden waren, fpheen

de Cotyledon geheel op de Lyfmoeder gebleeven

te zyn; terwyl 'er niets dan een overtrekzel

van Lymige Stofte op het Cborion was. Hier

uit blykt (zegt gemelde Heer) dat het grootfte

deel van ieder Cotyledon door de Lyfmoeder ge-

formeerd wordt , en dat de Cotyledones niet dan

omkleed zyn met het Cborion,

Kcmlyk . Het Vleefch der Rheen is het befte Wild-
^iidbraa

. ^Bzd 3 en wordt van de Geneesheeren voor zeer.

gezond gehouden; doch 'er is een groot ver-

fchil in n^r den aart van 't Land , daar zy $ig

ont-
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pathouden , en in het befte Land vindt men zelfs L Afdeeu

goede en flegte. De bruinen hebben fyner XXXI IL

Vleefch dan de rosfe, en alle , die over de twee HooF9^
STUK.

Jaaren zyn , hebben het taay en onfmaakelyk. R . \

£)e Zeegen , fchoon even oud of ouder , zyn mal-

fcher van Vleefch. Zo men het op ?

t allerbefte

hebben wil , moeten het Jongen zyn , van één

cf anderhalf Jaar, die in een hooge drooge

Landsdouw , met Heuvelen , Bollenen , Bouw»

landen en Heijen, doorfneeden, in volle vry.

heid, ongeftoord, hebben gaan weiden. Van

een afgejaagd Beeft is het Vleefch fmaakeloos,

en die in Valeijen, of Moerasfige flykerige Lan-

den, hebben gegraasd, deugen in 't geheel niet

tot Spyzc,

Aan verfchcide Lighaamsdeelen van de Rheen Gebruik im

wordt ook een byzondere kra^t, voor deezeof^e Geï3€es"

r\ ii r'

w

kuade.
gene Ongemakken, toegefchreeven

; gelyk aan

de Lever tegen de Bloedingen , aarr de Gal tot

opheldering van 't Gezigt en tegen 't ruifchen

derOoren; maar inzonderheid aan'tuitgeperfte

Sap van 't Vleefch, om den Buikloop te be-

dwingen, 't Is zeker, dat de Huid, bereid zyn-

de, een by uitftek fyn en zagt Leder geeft

,

nog immer zo goed als dat der Heften.

(8) Hert dat grys is van kleur, m?i onderen

zwartagtig. Y111*

De Heer Ltnn^üs befluit zyn Herten-Geflagt, SSïJ?
niet

(S) Ceryus grifeus, fwbtus nigricans. Mus. >Ad. FtU.l*
p* **.

té Dsei, lil Stuk» K T
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LüFDEEi^öiet onaardig, met deeze Soort, die immer zo

XXXIÜ. veel in kleinte uitmunt by de Herten, als de
Hoofd > Kemel-Pardel in grootte of hoogte, 't Is my

duifter of dezelve oolc by iemand anders zy aan-

getekend of befchreeven : want het Diertje , dat

fommigen het Guineefch Rheetje noemen,

waar van Seba de Afbeelding geeft , wordt door

onzen Autheur tot de Geiten t'huis gebragt.

Deeze Soort ^ zegt hy , heb ik de Hoornen niet

van gezien , egter behoort zy tot dit Geflagt.

Zie hier de Befchryving , zo als die in het Ka-

binet van den Koning van Sweeden door hem is

te boek gefield.

Geftalie. Het Lighaam heeft de grootte van een Ka-

ter, het is grys, met een zwarte Streep tuffchen

de Ooren , en een groote zwarte Vlak boven de

Oogen. De Hals is , aan beide zyden , in de

langte zwart ; het Borftbeen in 't midden zwart;

gelyk ook de zyden van den Buik, tot aan de

Kniefchyven toe. Van den Aars , tot aan het

buigen der Beenen , loopt van agteren een zwart-

agtige Streep. De voorde Kniejen zyn ook van

vooren zwart , en een fmalle zwarte Streep

loopt langs de Pooten heen, tot onderen toe.

De Ooren zyn taamelyk lang: het heeft de

Staart van onderen zwart. De Schenkels zyu

omtrent van dikte ak eens Menfchen Vinger,

XXXIV.
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^^^^^^^^ifc^^^^^^^^^ L Afdeel,

XXXIV.

XXXIV- HOOFDSTUK. Hoof*
STUK»

fiefcbryving van 't Geflagt der Geiten, waarin

behalve de gewoone Bokken , en die van An-

gora , wegens hunne Wol> het zogenaamde Ke-

melshair , vermaard ; ook de Steenbok en Gems,

benevens verfcheide Afrikaanfche en Indiaanfche

Hertebokken , die den Orientaalfchen Bezoar

uitleveren , en anderen , begreepen zyn.

GElyk omtrent de Herten , zo (lemmen ook Kenmer*

omtrent de Geiten de hedendaagfche ken#

Dierbefchryvers, die zig aan eenig Samenfïel

binden , overeen ; dat deeze Beeften een Ge-

flagt uitmaaken , t welk niet minder talryk is dan

dat der Herten. De HeerBiussoNonderfcheidt*

ze van den Kemel-Pardel 5 wiens Hoornen ook

byna regtop liaan, doordien de voorde Bee-

nen en de agterfte byna gelyk van langte zyn.

Behalve de gehoefde Pooten , die het algemee-

ne Kenmerk deezer Orde zyn , en de agtSny-

tanden in de Onderkaak, zonder Hoektanden,

benevens de holle Hoornen, welk alles de Gei*

ten met de Schaapen en Koeijen gemeen heb-

ben , merkc Lustn^us aan , dat haare Hoornen,

opwaards gekeerd , opflaande en rauw of onef-

fen zyn. Voorts onderfchcidt hy de Soorten

,

veelal, door de byzondere gedaante en kromte

deezer Hoornen.

'c Getal der Soorten van het Geiten- Geflagt
soorten.

I»Dfe.EL, III Stuk. JS



IJÖ Beschryving
L Afdeel* is by den Heer Brisson en Linnjeus nagenoeg

XXXIV. even groot. Zy begrypen 'er ook, met Klein,
Hoofd- ^ zelfde Beeften onder, naamelyk de tamme

en wilde Bokken , den Steenbok , Gems en ver-r

fcheiderley Afrikaanfche Hertebokken. Brissox

heeft vyftien, Linn^eüs dertien Soorten, die

hier volgen.

ï.

ffircuSm

Bok.

(ï) Geit met de Hoornen gekield en boegswyze

krom.

Dit Beeft heeft een groote verscheidenheid

van Naamen, hoewel de meeften, in de Euro-

peaanfche Taaien , van den Latynfchen of Hoog-

duitlchen afkomftig fchynen te zyn. In 't He-,

breeufch noemt men hetzelve Gneetz 9 in 't Ara,

bifch Maez en de Geit Scbaab , by de Perfiaa-

nen den Bok Bufan en de Geit Buz ; in 't Griekfch

heet de Bok Tragos en de Geit Aix. Van dee-

zen Griekfchen Naam heeft Klein 't Woord

Tragus genomen tot den Geflagtnaam der Bok-

ken en Geiten. In 't Latyn wordt de Bok Kir-

cus , een gefneeden Bok Caper , de Geit Capra en

het jonge Bokje Hoedas geheeten. De Eranfchen

onderfcheiden ze by de Naamen van Bouc , Che^

vre en Cbevreau; deEngelfchen by die van Bucky

Goat en Kidd; de Italiaanen by die van Beccho 9

Cobra en Cavretto; de Spaanfchen by die van Ca-

bron*

{%) Capra Cornibus Carinatis arcuatis. Faun, Suec. 42.

Capra. Gesn. Qjtadr. i^i, Aldr. Bifttlc. 635-. Jonst.
Qjtadr. 47. Raj. Qjbctdr. 77. (b) Capra Angolenfis. Has-
selq. lün. 206.
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trim, Cabra en Cabrito. In de Hoogduitfche Taal
j # afdeel*

zyn de Naamen van Bock 9 Geijz of Siege 9 en XXXIV.

voor het Jong die van Gitje of Sièglein , in ge- Hoofd-

bruik. In Poolen noemt men deeze Beeften
Bok»

Koziel, in Sweeden Get, volgens Linnjèus.

Onder het Vee zyn de Bokken en Geiten de Eigen.

gêmëciizaamfte met den Menfch , en zo vrees*
fchaPPen*

agtig niet als de Schaapen. Men kan ze niet zo

gemakkelyk aan Kudden houden en leiden : want

zy beminnen de eenzaamheid ten opzigt van el-

kanderen en het beklauteren van fteile plaatfen

,

alwaar zy zig gaan nederléggem Men heeft bly-

ken , dat zy , in onbewoonde Landen overgebragt

'zynde en aldaar voortredende, niet wild van aart

worden. Wanneer, in 't jaar 1698, een En-

gelfeh Schip het Eiland Bonavijla aandeedt , kwa-

men 'er twee Negers aan boord , en biooden de

Engelfehén , voor niet , zo veel Bokken aan , ais

zy hebben wilden : hier over de Kapitein zig ver-

wonderd toonende, gaven de Negers hem tot

antwoord, dat 'er maar twaalf Menfchen op

dat geheele Eiland woonden, en dat de Bokken

en Geiten 'er zodanig toegenomen waren in ge-

tal, dat men van dezelven overlaft leedt, terwyl

zy de Menfchen overal volgden en zig met de

hand byna lieten grypen.

£)e Bokken hebben zekere wispeltuurigheld wispef.

van aart, die ze bekwaam maakt tot verfchei- timrigheid,

de potferyën en Aapenkuuren ; waar toe de A-

rabieren , zo Bellonius getuigt , onder anderen

gebruik maaken van deeze Beeften. Oók kan

I. Deel. lil Stuk* men
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h AFDEEL.nien 'er niet op vertrouwen ; dewyl zy al fpee-

XXXIV. lende dikwüs een Kind om ver ftooten of met
Hoofd de Hoornen kvvetzen. Wel verre v&n de zagt.

jj^ moedigheid der Schaapen te hebben , vallen zy

zelfs iemand aan , die hun in 't allerminfte niet

beledigt* De onbefiendigheid van hun naturel

openbaart zig aan de ongeregeldheid van hunne

bedryven : zy loopen en ftaan ftil , huppelen ,

fpringen , naderen of wyken 5 verbergen zig of

vlugten , zonder eenige blykbaare oorzaak, an-

ders dan die , welke van een wonderlyke vlug-*

heid der Zintuigen en zonderlinge gedweeheid

derLedemaaten , fchynt afhangelyk te zyn.

Als men de Bokken met de Schaapen in éénè

Kudde weiden wilde , zou het niet wel gaan

:

zy fcheiden 'er zig van af, en loopen voor uit.

't Is een Vee , dat de hooge , drooge Landen

,

de Heuvelen en Gebergten , de Heijen en

Kreupelboffchen , meer bemint , dan de vlakke

Moeraffige en vogtige Weiden , hoe weelig ook

in 't Gras (taande. Daarenboven houden zy

veel van Warmte : geen heete Zonnefchyn

verveelt hun, en de Rym , die op 't Veld legt,

welke voor de Schaapen nadeelig is , hindert

hun niet. Aan den anderen kant kunnen zy

weinig tegen de Koude : in Vrankryk zelfs zet

men ze by Winter op Stal, dewyl zy anders

zouden derven. Hunne Legplaats moet 21'nde-

lyk gehouden en dagelyks verfchoond worden

;

want zy haaten het leggen ia Drek en Vui-

ligheid.

Men
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Men kan deeze Beeften gemakkelyk van I. Afdef.1*

Voedzel voorzien : zy houden zig voldaan met XXXIV.

het kortite Gras, en zelfs met veelerley ruig-
HooFD*

sruK*

te, eetende ook de Dolle Kervel die de Paar- «^
den dronken maakt, en het Aard-Mos der Ren- voedsel.

dieren. Zy hebben, gelyk de Herten, ver-

maak in het afkflaauwelen van de Knoppen en

jonge Scheuten van 't Geboomte, zo dat zyin

de Plantagiün van Houtgewas veel fchade doen»

Men moet ze derhalve uit de Wyngaarden,

Bouwlanden , Moestuinen en Luflhoven , hou-

den. In de Winter eeten zy allerley Voedzel,

byna, dat de Menfchen gebruiken, behalve

Vleefch en Vifch : Raapen , Wortelen , Kool

,

Aardappelen zyn hunne Verfnapering ; doch

Hooy het voornaamfte van hun Onderhoud.

De Bokken wyken de Aapen in Geilheid wei- Voort-

uig , inzonderheid die Hoornen draagen. Hun

ne affchuwlyke (tank geeft 'er een zeer bekend

bewys en blyk van* Deeze Geilheid gaat met

eenc ongemeene fterkte en bekwaamheid tot

Voortteeling gepaard. Men heeft, naamelyk,

aan eenen Bok genoeg tot het befpringen van

hondertvyftig Geiten , geduurende den tyd van

twee of drie Maanden : dat is byna twee op ie-

der Dag : doch deeze Drift put hunne kragten

zodanig uit , dat een Bok van vyf of zes Jaa-

ren reeds afgeleefd wordt aangemerkt te zyn,

Als men 'er een wil uitkiezen tot dit einde,

moet hy omtrent twee Jaaren oud zyn , groot

van ftatuur , kort en dik van Hals , lugtig van

I. Deel. III Stuk. Kop ,

teeling



iöo Beschryvinö
Ï.AfdeeuKopj mee hangende Ooren, dikke Billen en

XXKIV. yaft op de Pooien; de Vagt zwart, dik enzagt,
Hoofd- je jjaarcj ]ang en v0} van ]-{a jr# ^en pzjg,c

S i UK»
gr van de Geiten is zo veel keuze niet noodigi

men kan in agt neemen, dat, die van agteren

zwaarlyvig zyn 4 doch vlug eer been , met groo-

te Prammen en lange Tepels '; het Haif zagt en

dik ; de beften zyn. De Bok i8 wel , een Jaar

oud zynde, en de Geit, als zy zeven Maanden

bereikt, ter Yoortt'eélinge bekwaam; doch zel-

den komen daar van goede Vrugten. De Spring-

tydvalt, doorgaans, in September, Oktober of

November ; doch de Geit en Bok zyn byna altoos

vaardig om te paaren. Men agt het egterbeft,

dat zulks in 't Najaar gefchiede , en liefft in Ok-

tober; om dat de Jongen, als zy bekwaam zyn

om te graazen , dan jong Kruid vinden kunnen ,

't welk beft is voor hunne. teere Maag. De tyd

" der Dragt is vyf Maanden, en die der Zooging

een Maand of vyf Wecken; zo dat men op een

half Jaar rekenen moet, van den tyd der be«

fpringing af , tot dien, wanneer het Jong begint

Gras te eeten*

De Geit brengt dikwils maar één Bokje of

Geitje voort, fomtydstwee, zeer zelden drie

en nooit meer dan vier. Zy i§ niet vrugtbaar

dan tot zeven Jaareri ouderdom'. Men laat haar

dan vet weiden , met de oude Bokken en jonge

Bokjes, die doorgaans, als zy een half Jaar oud

zyn , gefneeden worden , om hun Vleefch mal-

Jeher en fappigér te maakën. Egter wordt huft

Vleefch
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Vleefch nooit zo veel geagt als dat der Hame-
\êA fdeei*

len of Lammeren, uitgezonderd in de heete XXXIV;

Landen , alwaar het Schaapenvleefch laf is en Hporri.

fmaakeloos. Miffchien zouden deeze Ëeeften _„*:.,

Bok*
wel tien of twaalf jaar oud worden ; doch * om
dat zy hoe ouder hoe flegter om te eeten zyn

,

bntflaac men 'er zig van , zo dra zy niet meer

bekwaam zyn tot de Voomeeling. Ï3e ftinkendë

Reuk, van den Bok, heeft niet in het Vleefeh

zyne zitplaats, maar in de Huid,

Van de Geiten komen , gelyk van veele an- M^gè*

dere Dieren , Wanfchepzels of Monfters voort.
üonêI1 °

Door de oude Schryvcrs wordt verhaald, dat 'er

Hermaphrodieten zyn geweeft die Melk gaven,

en men vindt zulks, in de Verzameling der Kei-

zcrlyke Akademie , met twee Voorbeelden be-

veiligd. Ook wordt aldaar gemeld van een Geit,

die twee jongen ter wereld bragt, het ecne wel-

gefchapen , het andere met twee Koppen en twee

Halzen , vier Dogen en vier Ooren , de Buiken

aan elkander gegroeid , èn vier Pooten , eindelyk,

die opwaards , vier die nederwaatds ftrekten :
'È

welk kort na de Geboorte ftierf. Ook maakt

die zelfde Verzameling gewag van een Geit,

ongemeen lang van Hoornen en van Baard, zeef

ruig van Haif , welker Prammen tuffchen de

Voorpooten tot op de Aarde nederhingen. T&

de befchryving van het Kabinet des Konings van

Vrankryk, vind ik egter, ten deezen opzigte,

van geene byzonderheden gewaagd.

Men merkt aan , dat de Bokken en Geiten niet *7ï^Mkiekten.

it Dzzu in. siuju .
L door
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Bok.

I6te Bêsciiryvinö

L Afdeel ^oor ^e Neus, maar door de Ooren, Adem haak

XXXIV. len. Indien zy drinken , op den eigenden dag

Hoofd- wanneer men ze gekogt heeft; dit is een teken

dat zy gezond zyn. De Ziekten taften hun fchie-

lyk aan , en ileepen ze , zonder een vaardig

Hulpmiddel, doorgaans fchielyk weg. Verfchei-

de Kwaaien hebben ze met de Schaapen ge-

meen, inzonderheid , wanneer men ze in Kud^

den weidt. Men moet ze niet te vogtig laaten

loopen, noch in te vette Weiden; anders zyn zy

zekere Peftilentiaale Koorts onderhevig, welke,

indien men 'er geen zorg vóór draagt , de gê-

heele Kudde aanfteekc > en veroorzaakt fchynt

te worden door eene verhitting in 't Bloed, hoe-

danige , in minder trap , de Geiten en Bokken na-

tuurlyk eigen is: zodanig zelfs, dat fommigen

hebben gewild,dat zy nimmer zonder Koorts zou-

den zyn. De Middelen tegen die Kwaal beftaan

in eene Aderlaatïng , en hun te fpeenen van aile

Voedzel 5 tot aan den Avond. Men zondert

zulk een ziek Beeft zorgvuldig van de Kudde

af. t'Is zeker , dat zy ook de Vee-Péft krygen

kunnen , wanneer zy in een Stal met zieke Run-

deren ftaan. Somtyds worden ze door een foort

van Waterzugt aangetaft ; waar tegen het , zo

de Heer Bradl-ey in,zyn Almanak der Landlie-

den aanmerkt , dienftig is , hun de Huid onder

de Schouder te doorbooren , waar door het Vogt

van zelf zal uidoopen; en hun niets anders te

gecven dan droog Voedzel. In de Geiten heeft

ook , na het Jongen , een opzwelling plaats en

.fora-
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fomtyds een opdrooging der Uijercn , die mehi. Afdreê,

dan met vette Melk wryft. XXXIV.

Gemeenlyk hebben de Bokken en Geiten >lG0Fi)o

1 1 i t > « •-* STUK,
Hoornen , doen daar zyn er , van beiderley

-
J Bok.

kunne , zonder Hoornen. In de kleur van 't
verfchli-

Hair is een groote verfcheidenheid in een zelf- clenhedeoV

'de Land , als ook in de grootte des Lïghaams ±

en in de figuur der Hoornen ; doch nog ongelyk

gróoter in byzondere Landen of deelen des
:

Aardbodems. Immers deeze Soort van tamme

Geiten is veel algemeener verfpreid dan die der

Schaapen. Men vindt 'er aan de Kaap, zo Kol*

be meldt , die bruin of roodagtig grys zyn , en

blaaüwe met een zeer lange Baard ; behalve dé

gewoone , die weinig van de Europeaanfcheiï

verfchillen. In Engeland heeft men Geiten,

waar van het Ras uit Barbarie of de Indien is ge-

komen. Deeze geeven veel meer Melk dan de

Hollandfche of Franfche Geiten , en hun Flair

is zo fyn 3 dat men het tot Stoffen verwerkt.

In dit opzigt , cgter, munt de Geit van' An- Cëtfiïfii

gora uit , van welke de Heer Brissqn een by-
ngura °

zondere Soort gemaakt heeft. , onder den Naanï

van Bok met zeer lang gekruld ïLair over 't gel

heele Lyf. Dezelve verfchik niet, zegffhy, van

de tamme of gewoone Geit , dan in de fchoon-

heid van het Hair, 't welk agt of negen Dui-

men lang is , fchemcrwit , zo fyn en zagt a!s
:

Zyde , en van natuure gekruld. Hy haalt den

Heer Toürnefort aan, die, in de Bcfchrvvins:

van zyne Reize naar de Levant , een Afbeelding

h Dïkl. UK stuf L 2 geef c'
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ï. Afdrel. geeft van deeze Geiten , v/elke van hem in nfe-

XXXIV. nigce waren gezien in de Velden rondom Ytngó*

Hoofd- m Q£ ^ngÖUTj 5 het Ancyum der Ouden , leg-

Ëok gend- in het Afiatifch Turkye , omtrent zeftig

Mylen van Smyrna ten Noordooftcn , en van

Konftantinopolen byna even veel ten Zuidooften.

Van liet Hair deezer Geiten maakt men , vol»

gens dien Schryver , het Turkfch Garen , dat

onder den naam van Kemelshair verkogt wordt.

Smyrna wordt uit dit Angora en Beihazar , Stc^

den van Galatie,. voorzien van al het Garen tot

de Fabrieken van Kamelotten , en het Kemels-

of eigentlyk Ge'itenhair wordt 'er in zulk een

menigte uitgevoerd, dat men naar Vrankryken

Engeland te fanien , en naar de Nederlanden op

zig zelve , jaarlyks wel duizend Baaien daar vaö

affeheept. Sommig van dit Hair is zofyn, dat

de Oöli9 een Gewigt van twee en een half Amfter-

damfch Pond, daar iqt plaatfe twintig of vyfen-

twihtig Franfche Lïvres , dat is omtrent vier Hol-

landfche Guldens het Pond , geldt : doch deeze

foort van Flair wordt alleen gebruikt tot de Kame-

lotten voor het Serraii van den Grooten Heer.

Opmer^elyk is. 't, zo de Heer Toürnefort

getuigt, dat deeze Geiten buiten Galatie geheel

verbafteren en die fyne Wolle niet meer gee-

ven. Hoe komt het dan , dat men in 't Werk

van den Heer Linkéüs van eene Capra An*

golenjis gefproken vindt, (daar hy zekerlyk deeze

Geit bedoelt :) even of het een Geit ware van

Angola aan de Guineefche Kult? Hoe komt het*

dat
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«fot iemand, die navolgende , dezelve zegt ^-j. Afdeel

kend te zyn by den naam van Ajngolaschen Bok, XXXIV.

mn wiens Vagt het verkeerdelyk zogenaamd Ke- Hoofd-

melsbair wordt gewonnen 3 en die die Dolle Kervel *

Bok*
zonde eeten , 'c welk de Geiten en Bokicen in t

algemeen doen (*} ?

Niet minder moet ik rny verwonderen, dat de

Heer de Buffon ons Geiten opgeeft en afbeeldt:

van Angora of Syrië , , 5 met hangende Ooren 5

„ die van de zelfde Soort zyn als de onzen

;

3 , paarende en voortredende met dezelven , ook

5 5 in ons Klimaat: welker Mannetje de Hoornen

p byna zo lang heeft als de gewoone Bok, doch

5, in eene andere (trekking en gantfeh verfchil-

r lende van figuur ; ftaaode naamelyk op zyde

j, van den Kop en niaakende bykans zulke draai-

v jen 5 als een Kurkejtrekker of Varkeftaart: het

,5 Wyfje de Hoornen korter, en agterover ne-

5, derwaards naar vooren omgekromd 5 zo dat

5, zy als tegen de zyden van 't Hoofd aanleg-

„ gen , eindigende by de Oogen. Zodanige

33 Hoornen (zegt hy) hadden de Bok en Geit

53 van Angora , weiken wy in de Koninglyke

5, Diergaarde hebben gezien , en deeze Geiten

5, hebben , gelyk byna alle andere Dieren van

p Syrië 5 het liair zeer laog , zeer digt , en zo

„ fyn 3

(*) Ik twyfel zeer, of de Warèr- Dolle Kervel (de G'«

cfita Linnm ,) v/el eens in de Zuidelyke Landen gevonden

worde; maar wel her Conitim (de Ctcaia tulgaris 3 ) waa£

van Lucretiüs reeds gezegd heefr

;

Videre heet pininescere f&pe Cicnta

Barhigerasfecudes , Homini qtta efi acre fmeirnm.*

I.JDbeu III, Stuk» L 3
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I. Afdrel.,, fyn, dat men 'er Stoffen van maakt nietrnin-

KXXÏ^. „ der fraay en glanzig, dan de onzen van Zyde.'*

Hoo^d-2
ou deeze geftalte van de Hoornen niet meer

STUK p

Bok
overeenkomen met die van de Rammen yan Gui-

nea of Angola , de tweede Soort van 't Schaa-

pen* Geflagt by den HeerLiNN^us? Maar de

Bok befpringt het Schaap en teelt uit hetzelve

voort , volgens de Bukfon (*) ; en derhalve moe-

ten de Geiten en Schaapen Dieren van een zelfde

Soort zyn , naar 't gene hy elders beweert (f).

Ondertuffchen is
5

t opmerkelyk, dat de Hoornen

van de Geit van Angora , volgens de Afbeelding

yan den Heer Tournefort, juifi: eveneens by-

na zyn 5 ten minde in geftalte weinig verfchil-

lende , van die van onze gewoone Geiten (t).

En de Reisbefchryving van den Heer Hassel- '

quist, door Egypte en Paleftina, uit welke de

Heer Limmsus zyne Capra Angolenfis aanhaalt,

fchynt naauwlyks een Geit van Angola te kun-

nen behelzen ; maar wel een Geit van Angora

of Syrië.

Geen naam van Dieren , mooglyk, is algemee-

ner gebruikt , dan die der Bokken en Geiten

:

't welk daar van daan komt , eensdeels $ dat de

Autheuren of Reisbefchryvers onkundig waren

in de Natuurlyke Hiflorie ; andersdeels , dat men

hedendaags veel naauwer en netter onderfchei-

ding

#) Defcriptton de la Gheyre.

(f) Defcriptton du> Chat, Zie ook de Uitgezogte Vet*

handelingen IL Deel. bladz. 53 f.

Q') l^eize naar d,e Leyant. II. Deel. bladz. i&6*
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ding maakt, dan voorheen. Uit de Eigenfchap-j. Afdeel,

pen en Lighaamsgeftalte * die
?

er aan toege- XXXIV.

fchreeven wordt, is blykbaar, dat de genen , BT^*'v'

die onder den naam van Cretenfer , Egyptifche, gökt

Kaapfche , Guineelche en Afrikaanfche in 't al-

gemeen , voorkomen , of tot de Schaapen , of

tot de Steenbokken , Gemfen , Hertebokken en

andere Soorten van dit Geflagt , behooren. Het

Tartariiche Muskusdier , dat van fommigea

ook een Bokje of Geit genoemd wordt, is te

vooren reeds befchreeven.

De Lighaamsgeftalte der gewoone Geiten en Lichaama.

Bokken is zo bekend, dat ik my niet breedvoe- êelialtc-

rig daar over zal uitlaaten. Egter , dewyl de

Heer Daübenton daar omtrent zeer fraaije

Aanmerkingen heeft , kan ik niet voorby , iets

daar van te gewagen, 't Gelaat van den Bok

heeft een Ichyn van vriendelykheid met loos*

heid gepaard. De groot e af(land zyner Oogen

van elkander, geeft 'er geene Vertooning van

botheid aan , om dat het Voorhoofd zeer

fmal is, en byna geheel met een kuif van Hair

bedekt. De Oogen , die zeer groot zyn en le-

vendige geeven, door dien feboonen geelen Kring,

niet minder fraaiheid aan zyn Gelaat , dan de

Snoet en Ooren, die wel geproportioneerd zyn;

de Lippen en Neusgaten op een regelmaatige

wyze geplaatft , en alles behooriyk geftevigd.

Ook is de figuur van den Oogappel merkwaar-

dig. Dezelve maakt een langwerpig vierkant:

l Peel. III Stuk, L 4 welk»
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j.Afdeel. welks zyden als met franje zyn en de hoeken

&XXIV. gerond , zynde doorgaans zodanig geplaatft ,

Hoofd- jat $Q onderde hoek van vooren byna op de

R'
' \ hoogte komt van den invvaardfen Ooghoek, en
Mok* 7

de bovenfte hoek van agteren op de hoogte van

den.ukwaardfen.

Dit alles openbaart zig in een Bok of Geit 9

die geen Hoornen heeft , maar, als 'er dezelven

van aanmerkelyke grootte zyn, zo verandert het

Pelaat: de vriendelyljheid verdwynt; de zagt-

heid gaat in vinnigheid over > en nooit fchynt

het Beeft te vergeeten, dat de Natuur 'er Wa-
penen a^n gegeven heeft, die het alfpeelenda

gebruikt , en daar door te gevaarlyker is , voor

7,ynen Vyand niet alleen * maar voor zynen

Weldoener zelfs. Daarenboven geeven die

Hoornen 'er een fchyn van botheid aan : want,

doordien het Aangezigt , van de Oogen tot aan

de Neusgaten , kaal is en zonder trekken , fchy-

nen de Opgen te behooren tot het bovenfte

gedeelte , daar de Hoornen zyn ingeplant , maa-

Iccnde met het Voorhoofd , Ooren en Hoornen,

een groep , die als afgefcheiden fchynt te zyn

van het onderfte gedeelte , dat met de Neus-

gaten , Bek , Kin en Baard of Sik , een byzon-

dere groep fchynt uit te maaken. Dus leert de

Ondervinding , dat in een ongehoornde Geit,

wanneer zy den Snoet opligt en men den ge-

heelen Kop van ter zyde befchouwt , zig niets

dan minzaamheid en zagtzinnigheid openbaart;

daar een gehoornde, en vooral een oude Bok,

een
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pen geheel ander , en als volftrekt tegenflrydig % 1. Afdee^
ja bot en bokkig aanzien heeft , wanneer hy den XXXI V.

Kop voorover buist 9 zo dat men van het on- h°o?d
t

l

r ° STUK.
derfte niets kan zien. %*

In 't algemeen vertoont zïg het Lighaam van v

den Bok , of te klein ten aanzien van de Hoor-

nen , of te groot ten opzigt van de hoogte der

Pooten, die zeer kort zyn, voomaanielyk de

voorden , zodanig dat de Kniejen laagër komen

dan het buigen van de Agterpooten. Nog heeft

er een andere onevenredigheid in hem plaats

:

het agterfte van zyn Lyf , naamelyk, is te zwaar

naar het voorde te rekenen; de Voorpooteq

dikker dan de Agterpooten , die te lang zyn , en

de Kniejen binnenwaards gedraaid. Nogthans

heeft de Bok een byzondere bevalligheid in de

beweegingen en pöfluuren die hy maakt, wel-

ke alle dee^e wanftallighcden over 't hoofd

doet zien.

De meefte Geiten, en eenige Bokken, heb- inwendi-

ben voor aan de Keel twee Kwabbetjes, waar Sc dcele?'

aan men den naam geeft van Klieren, zynde

fomtyds zeer zigtbaar en hebbende wel de lang.

te van twee of drie Duimen, 't Gebruik, dat

het Beeft daar van heeft , of hebbeo kan \ is nies

bekend : men heeft bevonden, dat het meeftal

enkele byhangzels zyn van 'de Huid, zonder

eenige Klieragtigheid. De inwendige deelem

verfchillen met die van het Schaap , zo veel men

ontdekken kan, niets ter wereld: des iemand

,

op het gezigt of gevoel, een gevild en geopend

h Deel. XII, Sru.f L 5 Lam



170 Beschryving
I. Afpeel, Lam naauwlyks van een gevild en geopend Bok-

XXXIV» je, dat zonder Kop en Pooten ware, zou kun*
Hoofd-

nen oncjerfcheiden , veel minder de Lever , JNie-

£* ren, Mik, het Hart of andere Ingewanden van-

een Geit of Schaap. Men heeft zelfs in de Le-

ver dergelyke Wormen gevonden, als in de

Rottigheid van 't Wolvee plaats hebben. Het

voornaamfte verfchil in de Geraamten deezer

Bceften, beftaat in de Beenderen van den Kop,

Nuttig, Offchoon de Geiten in de Nederlanden , in

Geiien. Vrankryk en Duitfchland , weinig geagt worden 9

moet men niet denken, dat dit overal zozy:

in tegendeel , in de Oofterfche Landen en in het

Noordelyk deel van Afrika , worden zy hooger

gefchat dan de Schaapen en hun Vleeich fmaakt

'er inderdaad veel beten In Engeland , zelfs

,

houdt menze tot voordeel naa, en in de Berg-

agtige deelen van Noorwegen is geen Vee, daar

de Landman meer zorg voor draagt, om het

aan te kweeken ; dewyl hetzelve in ftaat is de

koft te vinden op plaatfen , welken geen Schaa-

pen of Koéijen beklauteren kunnen : maar dus

raaken de Geiten ook dikwiis in Lyfsgevaar,

en dan is 't dat de Landman dikwiis zyn leven

waagt , om hun te hulp 'te komen en te redden,

hatende zig fomtyds wel eenige honderd Voe-

• ten aan een Touw nederzakken. Te Bergen

alleen worden jaarlyks van zeventig tot tagtig-

duizepd onbereide Bokkevellen afgefcheept.

Wüde „ In Nordland en op Sundmoer (zegt de Heer

Koorwe^ " Pojstoppidans ,) zyn de allerbefte Bokken

:

gen. „ zy



35

van de Geiten. 171

w zy zwerven 'er by Winter en Zomer, alsi. Afderu

„ wild , in de Bergen om , worden van tien tot XXXIV.

55 twaalf Jaaren oud , en, wanneer de Boer, HooFÖ~

„ wien zy toebehooren , eenigen derzelven heb-
g \

ben wil , zo moet hy ze of met lift vangen

$y of fchieten. Zy zyn zo ftrydbaar , datzy 5

„ wanneer een Wolf alleen komt, niet voor

„ hem wyken , en 5 wanneer zy Honden by

3, zig hebben , de geheele Kudde helpen ver-

„ dedigen. Met Slangen en ander Kruipend ge-

„ dierte voeren de Geiten dikwils kryg : als

33 zy 'er van gebeten of gedoken worden

33 maakt men haar eigen Melk warm en wafcht

33 de Kwetfuur daar mede. Gemeenlyk wree-

33 ken zy zig zelf aan den Slang 3 door hem op te

33 vreeten 3 doch fleepen dien lang mee zig

33 om , eer zy dip Dier door kunnen zwelgen ? .

33 en bevinden zig",. eenige Dagen daarna,

j, gantfeh niet wel ; doch 3 dat zy 'er van fier-

,3 ven zouden, daar van weet men niets. In

3, het Dift'riö: Söftm , bydeHofftede Rwrft&it,

33 legt een vlakke Berg , wit van kleur met graau-

33 wc Streepen 3 waar op geen Gras of Kruid

33 groeit, en die iets Vergiftigs fchynt te heb-

33 ben , dat de Geiten en Bokken alleen fcha-

33 delyk is: want alle andere Dieren kunnen 'er

5 3 veilig over gaan en dit Vee valt op dien Berg

5) aanftonds in onmagt neder 3 raakende om
3, hals, zo men het geen hulpe toebrengt " (*).

De

(*) 3Bat $}ift. ban 3Bo?taeöcn. n. Th. p; 15,

I,. Deel. III, Stvü*
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LAfdeel. De Geiten Melk is gezonder eq beter dan die

XXXIV. der Schaapen , hebbende in de Geneeskunde
Hoofd-

{iaar gebruik, en niettesenftaande haare dunte,
£TLJK

, waar in zy aan de Ezelinne-Melk volgt, kan

„ .

" men 'er zeer goede Kaas van maaken. 't Is on-
Geiten* -

°

Melk» twyfelbaar , dat dezelve meer met vlugge dee-

len en fcherpe Zouten beladen zy, dan de

Schaapen- en Koeijen-Melk ; aangezien de Gei-

ten zulke Kruiden eeten, welken die andere

Beeften laaten (taan , en in 't byzonder Smaak

fchynen te hebben in de Wolfsmelk en derge-

lyke Planten , welker Sap heet is offcherp van

aart. Ook kan men haare Melk een purgeeren-

de kragt byzetten, door ze zulke Kruiden te

haten gebruiken , en dezelve , wederom , min-

der fchadelyk ja heilzaam maaken , door haar

goed Voedzel te geeven. De Huy van decze

Melk overtreft die van , Koeijen-Melk in het

bevorderen van de Waterloozing en het weg-

neemen der Verftoppingen, De Geiten laaten

zig ligtelyk zuigen, zelfs van Kinderen , wien

haare Melk een zeer goed Voedzel verftrekt.

De Ouden hebben gewild, dat zy door een

foort van Kat-Uil, die deswegens Geitenmelker

genoemd werdt, zouden gepramd worden;

doch de Vogel , waar aan men thans deezen

.Naam geeft, is een Nagt-Swaluw, welke van

Infekten en Kapellen leeft. Dat haar , zo wel

als de Koeijen en Schaapen , fomtyds Slangen

aan de Tepels vatten , lydt geen tegenfpraak.

In fommige Landen wordt van de Vagt der

Bok-
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Bokken ruim zo veel werks gemaakt als van die i.AfdpjeL

der Schaapen. De Heer Bradley fchryft;, dat XXXIV,

toen die in Engeland zelfs duurder verkoopt ,
§<1

F^FD "

en in Dukfchland is dezelve ook veel waardig,
BoL

geldende fomtyds wel twee of drie Guldens De HükJ

Men bereidt de Huid even als die der Herten , ™ 't.Hafrj

en zy is niet minder zagt; ook maakt men s

er

Korduaanen en andere Soorten van keurlyk Le-

der van; In 't byzonder het Marroquin, Marok-

kifch of Turkfch Leer , waar van het befte uit de

Levant en Barbarie komt, hoewel het ook irl

Vrankryk en elders valt. Dit wordt in Turkye

van verfcheiderley kleur geverwd , blaaüw,

zwart, of geel; doch het gemeende en bes-

fte is rood Marroquin. De Korduaanen, die

meed al zwart zyn, en doorgaans tot het Bo-

venleer van Schoenen gebruikt worden , bereidt

men door geheel Dukfchland, voornaamelyk

in de Hanfe-Steden en te Bergen in Noorwegen.

Men noemt ze Spaanfch Leer , en die , zo

wel als het Turkfch Leer, wordt alleenlyk van

Bokken- en Geiten-Huiden gemaakt ; met dit

verfchil , dat men tot het laatfïe de ruuwe

zyde, tot het eerde de gladde zyde buiten doet

(f). De Oofterfche Volkeren bedienen zig

Van deezc Huiden , als Lederen Zakken , om
Wyn , Olie, Terpenthyn , en andere vloeibaa-

re Stoffen , te vervoeren , en de Tarters

als van Blaazen , om Rivieren met gemak

over te zwemmen. Het Hair wordt , ge-

lyk

(f) Zie de Uitgezegte Vwhün&dïngtn, IV, D, bladz. 423.

IDeilu III. Sïuk.
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L Afdef.l. lyk wy gezien hebben 5 tot het maaken van Stof-

XXXIV. fen gebezigd: ook mengt men het zeer veel

^^°¥D
onder de Paruiken ; doch daar toe is inzonderheid

£Q^ de Baard of Sik in gebruik , welke in Engeland

fomtyds zeerlang en fraay is van kleur. De ge,dag-

te Schryver verhaalt, hoe hem verzekerd werdt,

dat de eenjaarige Baard van een Bok eens zo duur

verkogt was geworden , als een goed Schaap.

Met Smeer, Niet minder agting- hebben fommigen voor het

de Drek Bokken-Smeer , 't welk niet alleen in de famen-
èo Pis»

ftellïng van verfcheide Winkel Zalven en Pleis-

tert komt, maar in de Klyfteeren tegen de Roo-

de Loop gemengd en zelfs ingegeven wordt in

een Wonddrank , tot hecling van de Verzwee-

ring der Darmen. Scroderus pryft het aan*

als een byzonder Middel tegen het pynlykWa*

teren, wanneer men het op de Navel ftrykt,

of in Zetpillen gebruikt tegen cte Aamheijen.

Men zal 'er egter niet veelmeer, dan van Schaa-

pen-Orgel, van behoeven te verwagten. En wat

het gebruik aanbelangt van den Drek, 'tzy in-

of uitwendig, en van de Pis, tot geneezing

van de Waterzugt, (hoe breed ook fommigen

daar van opgeeven) wil ik liefft myn oordeel

opfehorten.'

9
t Bokken- ^et Bokkenbloéd, egter, is van ouds her in

bloed. ^e groot een agtinge geweell , dan dat ik my zou

durven onderwinden , om hetzelve te veragten*

Men brengt het in menigte , uit de Gebergten

van Switzerland enSavoije, in Vrankryk , zyn*.

de gedroogd en toebereid Bloed der Steenbok-

kei*
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,

ken of Gemfen; dochfbmmigen verbeelden zig 3 1. Afdeed

dat het van de tamme Bokken beter zy, en XXX fVó

eenken willen zelfs, dat dit Beeft', ten dien HooFD~

STl TK.
einde, een Maand lang, met geurige Kruiden

,

als Pimpernel, Peterfelie, Seldery en dergely-

ken, gevoed moet zyn. Men laat vervolgens

zyn Bloed uit de Slagaderen ftroomen in een

wyde Kom of Bekken , om vry te kunnen uit-

waafemen : dan laat men het in de Zonnefchyn,

of op een zagt Vuur, droogen, en-bewaart het-

zelve, gedroogd zynde, in Flefchjes , die wel

digt toegeflopt zyn , wanneer het veele Jaaren

goed blyft. In 't algemeen wordt 'er eene by-

zondere kragt aan toegefchreeven , om het

Bloed, dat zig inwendig ergens in 't Lighaam

verzameld heeft , en geftold, is of geronnen , te

ontbinden,* doch de zaak is duider en de uit-

werking zal niet gemakkelyk be weezen kunnen

worden. Even onbefchroomd fielt men daar in

een flerkeZweetdryvende, Tegengiftige en Op-

loflende eigenfehap ; zonder op te merken , dat

dit Bloed , hoe Geeftig het ook geweeft mogt

zyn in het leevende Beeft, na de uitdamping

naauwlyks iets dan Aarde en een weinig Olie,

miflehien ook eenig Zout, kan overhouden (*)

Onl

(*) Men zal 'er, wel is waar» door Detëillatiemet fterk

Vuur, taamelyk veel Geeft, Olie en vlug Zout uit kry-

gen; doch even dit zelfde komt uit Wit van Ey, waar
in, men egter zig niet verbeelden kan, eenige fcherp-

heid of vlugheid te zyn. Ik onderzoek thans niet, of
men men met reden eenig verfchil kan ftellen tuffehen he t

gedroogde Bloed vae Bokken, en dat van Schaapen of
andere Dieren; ja tuffcheo dal vaa tamme of gewoonéen
I. Deel. III siwz< Sreea-
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lo Afdeel. Ondertuffchen is dit een Geneesmiddel, datorU

XXXIV. der 't Landvolk tegen de Pleuris, Zeere Keel
Hoofó-

en jiec g^oiyk f Lendepyn, gebruikt wordt,

Bot boende weezentlyk minder nadeel dan de me-

vuldige Aderlaatingen , indien de Kwaal mee

geen Ontfteeking is verzeld. Ook is 'er een Af-

canimi Sanguinis Hircini in de Apotheek bekend.

Men gebruikt het doorgaans ter veelheid van

een Drachme, gemengd met Kreeftsoogen

,

Walvifch-Schoc
3 Draakenbloed en dergelyke

Middelen.

II. (2) Geit met knobbelige Hoornen, dië naar de

£;ok9
RuS omgeboogen zyn.

Onder de wilde Bokken heeft deeze de eer_

fle plaats , die van de Dierbefchryvers in 't al-

gemeen Ibex geheten wordt, en onder dien

Naam by Johnston, Tab. XXVIII , zeer wel

is afgebeeld. Van fbmmigen wordt hy ook, zo

de Heer Klein aenmerkt , Caprifèrfflès getyteld,

en niet onwaarfchynlyk zal het Zddiaks-Tekeiï

van den Steenbok naar dit Beeft genoemd zyn.

Sommigen willen, dat het betekend worde door

\ Hebrecufch woord Akkoo, 't welk maar eens

in 't Oude Teftamenc voorkomt , en aldaar

Steenbok vertaald is in de Dortfehe Overzet-

ting

Steenbokken , om dit laatfte kragtigeraan te merken; ge-

lyk fommigen doen.

(2} Capra Cornibus nodofis, indorfum reclinatis. Syft«

Nat. VI. Ibex. Olear. Mus. Tab. X. Fig. 1. Raj.
gjtadr* 79. Wacük. Helnt ij6\
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drig (*)• De Griekfche Naam is Tragos agriosi
t ^vmgT>r

Öf wilde Bok, en de Hóogduitfche Steinbuck; XXXI V,

doch de Switzers der Gebergten noemen hem **oofu-
STUK

Ybfch, dat buiten tïvyfel van Ibex afkomt, een

woord, welks afleiding door Hesychius geno-

men wordt van het geweldig treffen met zyne

óntzaglyk groote Hoornen. Belloniüs zegt , dac

'er een foort van wilde Bokken is, op Candia

zeer gemeen , welke de Franfchen Bouc-Eftain

noemen, én dit is de Steenbok, daar wy van

fpreeken. By verkorting wórdt dit Beeft in 't

Franfch ook Bouquetin of BonStain genoemd;

De Woonplaats van deeze Beeften is op de i$'0£i

toppen der hoogfte Bergen en Steenrotfen vanPiaatSs

de Alpen , op de Grenzen van Switzerland en Sa-

voije ; hoewel menze ook vindt in Da'uphiné eü

elders , ja buiten twyfel zullen ze insgelyks wej

in de Fyreneefche Bergen , tüffcben Spanje en

Vrankryk, zyn. De Heer Altmann van Bern

gaf onlangs berigt (f) „ dat de Bouquetins zeer

„ gemeen plagten te zyn in deSwitzerfcheAl-

„ pen , maar , dewyl dè Ingezetenen aanmerken

„ lyk vermenigvuldigden (zegt hy), heeft men

„ Huizen" gebouwd op die plaatlèn zelfs , daar

„ deeze Beeften gewoon waren de wyk te nee-

„ men , en , dewyl de Jaagers niet opgehouden

i, hebben hun te vervolgen , zo vindt men ze niet

„ daiï

(<) Deuteron. Kap. XIV. vers f. Alwaar de Vulgata
Tragelaplms heefr , en daarom wordt her vaa fóiMislgëW

met reden Cervicapr* of Hcrrebok vertaald.

(j) Journal eiranger. Feyr.ij^^.

I. Deel, II I, Stuio M
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LAfdeel.'^ dan

'm TiroU Walliferland en het Saltzburg-

XXXIV. 5, fche, alwaar zy nog zeer zeldzaam zyn. Zy
Hoofd- komen meer voor in de Savoifche Alpen, en

STUK»

e , , w in de nabuurfchap van de Yskolken tuffchen

',-, de Bergen, die men Qletfchers noemt; alwaar

35 zy fomtyds by Troepen van twaalfof vyftien

i; ftuks loopen. De Heer Keiszler verhaalt in

33 zyne Reizen, dat men ook Bouquetins vindt

3, op de Gebergten van de Eilanden Candia en

33 Cyprus, gelyk ook op die aan de Kaap der

3, Goede Hope. "

Jagt der De Jagt der Steenbokken is weleer in de At-
Steenook-

pen zeer gerneen geweft, doch met groot ge

vaar vermengd. Men plagtze na te zetten over

fchrikkelyk fteile Rotfen 5 daar fomtyds het

Beeft bezet werdt door de engte van het Pad en
i

op den Jaager aanloopende hem noodzaakte,

om 3indienzyn Schoot mifte, tegaan nederleg.

gen , en het Beeft over zig heen te laaten loo-

pen, wilde hy niet van een fchroomelyke hoog-

te te pletteren ftorten. 't Is onverbeeldelyk, wel-

ke Sprongen dit Beeft kan doen van de eene

Rots op de andere , en van hoe groote Steilten

het kan affpringen 5 bezeerende zig nooit ; want

het komt altoos op de Hoornen neer.

Voedzel. Buiten twyfel zullen de Steenbokken hun

Voedzel hebben van de Kruiden en Heefters ,

die op deeze Bergen overvloedig groeijen. Ook

beftaan de Rotfen , waar op men ze meeft vindt*

uit een zagten, Zoutigen en Zandagtigen Steen,

welken zy gaarn met de Tong likken. Het zyn

vrees-



Ün jde Geiten. jt#a

Vreesagtige Beeften $ die , als door eene ingee- 1. Afdesl.

ving der Natuur, op eene voorzigtïge wyze, XXXIV.

naar men verhaalt , by Troepen weiden gaan 5 J?
?*

*

hebbende altoos een hunner vooruit, die, zon- steenbok

der te eeten$ met opgeheven Kop en ftyf ge-

zette Ooren 3 als, op Schilclwagt ftaat, waar-

fchouwende de anderen voor eenig dreigend ge-

vaar. De Jongen worden fbmtyds levendig ge-

vangen, als de Moer is dood gefchooten , en

alsdan onder de Kudden tam gemaakt, doch,

groot geworden zynde , verkiezen zy veelal

hunne vryheid en loopen weg*

Men kan van de Voortteeling en Leeftyd der tighiadê.

Steenbokken met geene zekerheid fpreeken : 8
eltaIte -

doch ten opzigt van de Lighaaraasgeftalte vind

ik in de Natuurlyke Hiftorie van Switzerland

,

door den Heer Wagner , het volgende aangete-

kend- „ Deeze Soort overtreft in grootte den

„ allergrootften Bok. Het Wyfje is kleiner dan

5 5 het Mannetje, 't welk een bruine Sik heeft.

„ De kleur van beiden is roodagtig bruin of

,, ros ; zy hebben zwarte Hoornen , vol knob-

„ bels of knoopen , boogswyze omgekromd en

„ dikwils anderhalf Elle lang ; weegende ieder

5, Hoorn fbmtyds twaalf of vyftien Ponden»

*, Hunne Pooten zyn zeer dun en hunne vlug-

*, heid in 't fpringen is onverbeeldeïyk ' 9

.

Men ziet Dit deeze Wchryving klaar, dat die Gefermfé.

Afrïkaanfche Beeften , welken Dapper voorftek

onder den naam van Golango of Goulango , heb-

bende twee kleine feherpe Hoornen; niet tot

XDfcEt. UI Stuk, M % dee«
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I. AFDEEL.deeze Soort behooren, maar tot eene der voU

XXXIV. gende. Zo zyn 'er ook de wilde Bokken , daar

stü

°OFD
" mea ^en ^e ôar *n vm ît

>
zeer van verfchiI'en-

Steenhok. ^e- ^et Vleefch der Steenbokken wordt voor

zeer verflerkende gehouden, en men rekent,

dat het de Beenen byzondër flevig maakt. Ook

bedienen de Boeren zig van het Bloed , als eeri

uitmuntend Zweetmiddel zynde , en dit wordt

,

gedroogd zynde, van fommigen beter geagt dan

het gewoone Bokken Bloed.

lil. (3) Geit met regtopftaande baakswyzé Hoornen.

Qmm ^ie hier een Beeft, 't welk in naam minder

dan in daad verfehilt van den Steenbok of Steen-

geit,

(3) Capra Comibus erettis uncinatis. Syft. Nat, VI,

Ruptcapra. Bell. Itin. 126. Olear. Mus, Tab
t
!X. Fig.

3. Gesn. Q^uadr. 140.ALDR. Bifolc. 727. Dobart. ^A^i.

225. SciiEUcaz. ^Alp, 1.55*. Wagn. Helvet. 183.

(*) Immers' ook. Deuten XIV. vers 5. Wdk Vers zon-

dérling verfchillende wordt vertaald gevonden , gelyk ik

xeedls ten opzigte van den KemeL- Pardel en t Damhert heli

aangemerkt. De Heilige Schryvér telt daar de reine Bees-

ten op, welken de Ifraeliten eeten mogten , boven en be-

halve het VeederOsfen, Schaapen en Geiten , welke reeds

in het 4 Vers gemeld waren. Zie hier dé Hebreeufche

Naamen, en die van verfchillende Vertaalingen daar ne-

vens , met de genen , die volgens myn oordeel , op 't ge«*

zag van Buxtorf , daar mede bedoeld worden.

Hebr. Vtjlgata, Ravest. Dortsghe.BuxtoRf.

Aijal. Cervus. Herr. Hert. Hert,

Zebi. Caprea. Rhee, Rhee. Rhee.

JacHmoar.Biibalus. • Buffel. Buffel. Damhert.

Akkoo. Trageiaphus. Gems. Steenbok. Gems,

Difoen. Pygargus. Eenhoorn. Das. Hertebok.

Thoo. Oryx. Wilde Os. Wilde Os. Buffel.

7»emer. Camelopardaius. Eland. Gems. Kemelpardel.

Ik weet wel i dat 'er veel zwaarigheid overbiyft ten opzigt

Y3«
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geit. Immers de Latynfche Naam , Rupicapra,
j, Afdeed

welke 'er door fayna alle Dierbefchryvers aan XXXIV.

gegeven wordt, zegt even 't zelfde. De He. HocF$-

breen noemden het , zo Aj^drovaneus wil
> Gèm*

Zebi, en dan zou het veel voorkomen in de

Heilige Bladeren : doch dit woord is meeftai

Caprea, een Rhee, vertaald (*). In 't Griekfch

noemt mende Gems Aix agrios znAigagros,

dat is wilde Bok of Geit , zo ook in 't En-

gelfch wild Goot of Rock-Goat en in 't Spaanfch

Capra Montés, dat is Berg-Geit. De Italiaan-

fche Naam, Camuza, en de Franfche Cbamois

zyn buiten twyfel van den Naam Comozza , dien

'er de Bergluiden van Trente aan geeven , affcom-

ftl'or
fMg*

van het woord Difüon^ in welks Vertaaling de Enge! fchen

Bjfgafgt een Griekfch Woord, 't welk W/f 6*7 berekent

,

behouden; dochdewyl het , volgens Buxtorf, ook een

foort van wilde Geiten is, den Damherten niet ongelyk,

en de PygarZHS ons door de Ouden met zeer kromme
Hoornen afgebeeld wordr ; agt ik beter dir voor den

Steenbok of Hertebok te neemen, Bochart houdt al de vyf

laarfte Dieren van dit Vers voor wilde Bokken of Herten;

dar vvaarlyk niets doet dan de verwarring te vermeerderen.

Immers, dat het geen Das kan betekenen» heb ik reeds

aangetoond , en de Eenhoorn is te onbekend , om daar

van te fpreeken. t Is ondertuiïchen zonderling» dar die

Woord, Dtjoon, maar eenmaal in de Heilige Bladerea

gevonden wordt. In de Bihtia Tremelln zy JunU wordt

het Strepficercs vertaald , dat een Beeft is , volgens Pu*
nius, met regtopftaande Hoornen, weiker Groeven flangs-

wyze gedraaid zyn , wordende in Afrika ^Addax , of, zo

men beter ieezen zou, ^4ldaj]en geheten; 't welk van 't

Hebreeufch woord Difoon afkomftig fchynt te zyn. Dit

wordt, we! is waar, voor een foort van Schaap gehouden,

en genoemd Strefjïceros Cretenjis: doch wy hebben ge-

zien , dat de Steenbok of BoucEftain zeer gemeen is ojfc

't Eiland Crera of Candia.

j # dkel. ui sjwu M 3
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J. Afdeel.
ftig > z0 wel als de Hoogduitfche Naam Gem

s

XXXIV, of Gams 9 welken men in 't Neerdyitfch overge*

Hoofd- nomen heeft.

Daar is eenige twyfeling , of de Gems het

*
Beeft zy , 't welk Pliniüs Rupicapra genoemd

heeft , of de Rhee : want die Schryver zegt ,

dat zy ieder een Soort van wilde Bokken of

Geiten zyn. Johisston houdt de Caprea van

Pliniüs voor onzen Rhee ; doch Scaliger wil ,

dat de Caprea de Gems zy , en de Rhee de Ca-

preolus, dien Wotton, in zyne verklaaring van

Columeixa , niet onderfcheidt van de Caprea ,

zo min als Aldrovawdus, die zegt, dat de

Caprea in 'i Franfeh Cbevreuü heet : zo dat de

Rupicapra, volgens Scaliger, een Geflagtnaam

zy, aan den Steenbok en de Gems gemeen

Egter zal waarfchynlyk de Rupicapra der Ouden

onze Gems zyn : want Pliniüs zegt dat de Ru-

picapra daar in van de Barna , welke ons Dam-

hert niet kan zyn , verfehilt , dat zy de Hoor-

nen agterwaards gekromd heeft, en de Barna

de haaren voorwaards. Ook zyn de Hoornen

van de Caprea , volgens hem, getakt, 't welk

paft op die van den Rhee.

Bïgen- Volgens het Berigt van den Heer Altmaun,
fchappen.

i!0Ucjen je Gemfen huis op de hoogfte Geberg-

ten van Switzerland , Tirol en eenige andere

Bergagtige Geweften : doch , zo gemakkelyk

niet fpringen kunnende als de Steenbokken , be-

klauteren zy geenszins de allerhoogfte toppen.

Men ziet 'er zelfs nederdaalen op de Alpen die

mid-
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middelbaar van hoogte zyn, alwaar zy fomwy- i. Afdeel
len zig verzamelen rondom zekere Zandige XXXIV.
Rotfen , welke zy zeer gretig likken , om de Hoofd-

Zoutigheid , die aan dezelven is ; en uit dien

hoofde worden zulke plaatfen van de Ingeze-

tenen Suizen genoemd. Zo ziet men , dat zy

weinig in aart verfchillen van de Steenbokken

;

en de manier, welke de Jaagers gebruiken , om
de Gemfen magtig te worden , verfchilc ook

weinig: zy verbergen zig, naamelyk, by die

plaatfen / en tragten 'er te treffen met hun

Schietgeweer. Hunne Hoornen zyn zo haaks-

wyze krom , dat het niet te verwonderen is , in-

dien deeze Beeften 'er fomtyds in 't Geboom-

te mede hangen blyven; doch dat zy dezelven

gebruiken zouden als haaken , om by de Rotfen

op te klauteren , wordt door de hedendaagfche

Jaagers niet beveiligd.

De Heer Altmann verzekert, dat deGem- Verfchei.

fen in Switzerland tweëderley zyn. Men vindt denheden.

'er kleiner en roodagtiger, die nooit in de Valeijen

komen, hlyvende, op de hooge Gebergten,

zelfs den Winter over. Deeze Schryver, ver-

wonderende zig met reden , hoe het mooglyk

zy , dat zy zig daar voeden kunnen in een Sai-

zoen, wanneer de dikte van de Sneeuw hun

zelfs de Heefters voor 't gezigt verbergt ; deedt

'er eenigen openen , en vondc
'
in derzelver

Maagen een taamelyke veelheid kleine plaatjes

van een fchilferigen Steen , die hem tot het

denkbeeld bragten , dat in deeze Gebergten een

i.Deel. iiistük. M4 foort
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L AFDEEL»foort van Arduinfteen zy, uit eene vette en SaU

XXXIV. peterige Aarde geformeerd, bekwaam om een

J!öofd- jjragtjg Voedzel te geeven qan flerke Maagen,

Gmi ^*e met gePoegzaam Zuur voorzien zyn, om
zulke Steenige floffen op te ioffen. 't Is my waar-

fchynlyker * dat die Steentjes dienen tot verbry-

zeling van byna onverteerbaare Houtfchors en

Boomtakken , of wat het zy van dergelyke zelf-

ftandigheid, 't welk deeze Beeften diestyds,

uit nood , tot Voedzel gebruiken. Ondertuffchen

is 't ligt te begrypen , dat zy , dus , in 't Voor-

jaar als Geraarpten moeten zyn* De andere Gen>

fen, die bruiner zyn en grooter, komen fom-

tyds tot aan den voet der Bergen neer , en ee-

ten 's Winters de takken der jonge Denneboo-

men , 't welk hun ook fchraal en mager maakr.

Zy zyn, in 't algemeen, zeer fyn van Heuk,

en dit 's de reden , dat de Jaagers zig altyd onder

den Wind houden. Op 't end van den Zomer

zyn zy zeer vet,

Hunne Behalve de Menfchen hebben de Gemfen nog

Vyandcn. andere Vyanden , die 'er veel van vernielen : de

Losfen naamelyk , welken 'er in deeze Geberg-

ten altoos zyn , hoe zeer men ook toelegt om
dezelven uit te roeijen. En wie zou zig ver-

wonderen , dat deeze Roofdieren zulke kleine

JJeeften overmecfteren kunnen, daar zy het fom-

tyds de Herten doen. Men yondt in 't jaar

1718 , in 't Gebergte van Tirol , een agtjaarig

Herc dood leggen met een Los , dien hy , ter-

wyl dezelve hem op de nek zat en in de Neus

bcec,
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beet , tegen een Rotsfteen dood geftooten hadt I. Afdeel,

ofgefpitft met zyne Hoornen (*). Bovendien XXXI V.

zyn 'er Arenden, genaamd Lammer-Gieren , die
HooFP-

zig op eene verwonderlyke manier weeten mees- r
#

tet te maaken van Beeflen, welke te zwaarzyn

pm van hun te worden door de Lugt gevoerd.

Als zy een Gems of Geit zien weiden op een

fteilen Berg of Rots, neemcn zy hunne Vlugt

zo digt aan die Beeflen , dat zy dezelven fom-

tyds, door verfchrikking , doen nedertuimelen

in den afgrond en te pletteren ftorten: waarna

zy met gemak hunne prooy opkluiven.

Behalve in de Switzerfche en Sayoifehe Al- Voomee-

pen , vindt men ook veele Gemfen in de Ge-
in§'

bergten van Dauphiné , alwaar zy dikwils wei-

den by troepen van vyftig tcfFens. Men ver-

haalt als een blyk van hunne vreesagtigheid

,

dat 'er altoos een vooruit gaat , die de Wagt

houdt, en 5 wanneer 'er onraad is of gevaar,

de anderen, door zeker geluid te maaken of ge-

fchrey , daar van verwittigt. Willqndc een nieu-

we Weide zoeken , en van de eene Rots op

de andere overgaan , gebruiken zy veel voor-

zigtigheid , om niet af te glippen ; dewyl zy in

h vallen zo veel befchutzel niet van de Hoor-

xien hebben , als de Steenbokken. Zy bronften

byna de geheele Maand September door. De
Wyfjes draagen negen Maagden, en werpen

door*

(*) Rtdinger. Afbeelding daar van in Plaat, *Aug*
Vind. ijff

l Deel. III Stuk, M 5
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I. Afdeêl, doorgaans in Juny haare Jongen, die zy niet op

XXXIV, de hooge Rotfen brengen, voor dat dezelven in

cTTT?r°

FD
~ ftaat zyn om wel te klauteren. Sommigen wor-

Gems. ^en we^ eens tam gemaa^ c s gelyk de Rheen

,

en men teltze, zo wel als die, onder de kui-

fche Beeflen, dewyl het Mannetje zig by één

Wyfje houdt.

Lighaams» De Gems verfchilt van den Steenbok niet al-

g€ atc#
leen in de Hoornen, die kleiner zyn en niet

geringd, ook niet boogswyze krom, maarregt

en een weinig rimpelig , doch aan 't end fcherp

uitloopende en haakswyze omgeboogen (*);

maar ook in de grootte en kleur.Hunne geftalte

is als die van een Geit , doch met langer Pooten

en grover Hair. De kleur is over 't Lyf bruin-

of roodagtig , onder aan den Buik vuilwit of

vaal. Men merkt aan, dat 'er fomtyds witte

zyn gevonden, en dat de meeften, in hetftren-

ge Saizoen, geheel grys worden. Het Hair is

aan den Buik en de Beenen omtrent vier en een

half Duim lang , op de Rug korter , en twee-

derley; te weeten met zeer kort en fyn kroes

Hair aan de. Wortels , 't welk door 't andere

bedekt wordt , gelyk in de Bevers. Het lan-

ge Hair is een weinig gegolfd en gedraaid , ge-

lyk in de Geiten , doch niet gekruld gelyk de

Wol

(*) Deèze figuur der Hoornen is op Tab. XXXII. door

Johnston , taamelyk wel afgebeeld, gelyk ray gebleeken

is uit de Gemfen Hoornen, die ik meermaalen heb gezien

en in de hand gehad. Men heeft derhalven , gantfch ver-

keerdelyk, onlangs aangemerkt, dat deeze Hoornen aan

de punten een weinig owgebeogen zyn , en de Afbeelding

na
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Wol der Schaapen. De Staart / die maar de L opdeel.

langte van drie Duimen heeft , is geheel zwart XXXIV.

of bruin. De Ooren zyn vyf, de Hoornen om- Hoofd-

trent agt Duim lang en zwart : de Oogen groot,

en het Oogluikend Vlies derzelven rood ; waar

van het miffchien komt , dat men aan dit Beeft

roode Oogen toegefchreeven heeft. De Hoor-

nen (laan zeer laag op 't Voorhoofd, flegtseen

weinig boven de Oogen. De boven- Lip is om-

trent als in de Haas gefpleeten. De Hoeven der

Pooteh zyn van onderen hol, niet met Vleefeh

gevuld als in de Afrikaanfche Hertebokken.

By 't openen van een Gems , vondt men het Inwendi-

Net niet op 't Gedarmte leggen, gelyk gewoon- ge ieele0,

lyk plaats heeft, maar dat hetzelve, ter flinker

hand gehegt zynde aan de eerfte Maag , regcs af

zighegtte aan de derde, en, verder nedergaan-

de onder het onderftc van de eerfte , zig om^

floeg en 'm derzelver bodem inplantte. Men
kon duidelyk drie Maagen onderscheiden in dit

Beeft , niettegenftaande Bartholinüs maar

fpreekt van éène Maag. Het gehecle Kanaal

der Darmen was veertig Voeten lang. tiet hadc

een Galblaas, daar die Ontleedkundige'erinzy-

ne Gems geene vondt. Het Vetvlies was niet

,

als naar gewoonte, aan 't Lighaam van de Nier

vaft,

nagevolgd, die van dit Beeft door den Heer Perrault
gegeven is , zonder den Leezer , gelyk hy doet , te ver-

wittigen , dat dit een jong Beeft ware, welks Hoornen op
ver na die kromte niet hadden , als in de voiwasfenheid*

Zo worden ons, in plaats van verbeteringen, nieuwe lei-

ten opgedifchf.

1. Deei. III Stuk.
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ï. AFDEEL*va.ft, maar zat 'er los en ruim om heen. De
XXXIV, Hoornen van de Lyfmoeder waren buitenge^

Hoofd- meen ]an pr en maakten veele bogten , zynde de

c m
Eijerneften aan 't end derzelven vaft. De Lon-

gen vondt men in agt Lobben verdeeld ; het

Hart was lang en puntig , met een Eeltagtig

hard, rond, wit, Uitwas by de punt. De Her-

fenen waren taamelyk groot, zynde twee Dui-

men lang , op de breedte van drie Duimen , het

Agterbrein daarin begreepen ; metmenigvuldi-

ger en meer verfchillende Slingeringen , dan ge-

meenlyk in de Beeften plaats heeft. Men vondt

*fer egter, zo min als in dezelven , de Zeiffen

van het harde Herfenvlies. De Pynappelklier

was groot , meer dan een twaalfde Duims in

middellyn, en ronder dan gewoonlyk.

O^enin- De Franfche Akademiften , uit welker Werk
geoagterde^*) deeze Ontleedkundige befchryving genomen
Boomen.

j ^ fpreeken niét van twee zonderlinge Openin-

gen of Kanaalen , welken de Gems agter de

Hoornen heeft, en die ons door den Heer Pei-

jerus aldus zyn voorgedeld (f). „ Ik heb een

„ Brief ontvangen van den Heer T. J. Harde-

„ rus , waar in hy my verwittigt , den laatftea

„ Zomer eene Gems , in Graauwbunderland 9

„ ontleed te hebben ; wanneer hy de Milt cir-

„ kelrond vondt en de holligheden des Harts

3, van een verwonderlykmaakzel; maar, 't ge*

„ ne

(*) Outrages adqptêz. Tom. II. pag. 22

f

(f) Collett. ,*Academic[Me. Tom, IV.pag. 120. getrokken

alt de Ephemetid* N*tur& Curiofomm. Ann. 5676» 16*80".
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ne hem in dit Dier het allervreemdfte voor- 1. Afobku

3, kwam, was, dat het agter de Hoornen, we- XXXIV;

£ derzyds 3 een Gat heeft $ 't welk tot de A- tioo**>-

£ demhaaling dient. Hy voegt 'er by , dat dit
C^V

„ hem té zonderlinger voorgekomen was, aan-

„ gezien de Gemfen Longen hebben , welke

„ volmaakt gelyk zyn aan die van onze tamme

„ Geiten. Men zoude denken mogen, zegt de

„ Heer Harderüs; dat deeze Dieren , die zeer

„ hoogë plaatfen beklauteren, en een grooter

„ veelheid van Lugt behoeven, dezelve door

„ deezen dubbelen doorgang, tot de AdemhasU

„ ling open , inhaalen ; maar, voegt hy 'erby,

3, de wilde Schaapen bewoonen -evenjiie zelfde

„ plaatfen , en zyn egter zodanig niet gefield.

„ Het is meer dan tien Jaaren geleeden , dat

,> ik, in eene Valey der Alpifche Bergen zyn-

„ de, deeze Kanaalen aldaar waarnam, zynde

„ diestyds van derzelver gebruik nog onbewüfh

„ Ik gaf den Heer Harderüs tot antwoord,

„ hoe het niet waarfchynlyk ware , dat de

s i Gemfen , fchoon op den top der Alpen , een

„ grooter veelheid Lugt behoefden dan de an-

3, dere Dieren ; iMar dat het zeker was , dat

„ zy dikwils in de Aarde wroeten , om de Wor-

3, telen der Planten op te zoeken , met Welken

3, zy zig voeden, en dat, onder dit wroeten,

,, de Neusgaten hun dikwils zo verflopt konden

3, raaken , dat zy verdikken zouden , indien de

,i Natuur hun niet met andere Openingen , ter

„ in- en uïtlaatinge van de Lugt, voorzien had %
I, Deel. III, Stuk. Q&*



igo Beschryvïnö
t. Afdeel. Onder de Ouden heeft Oppianüs van dcczte

XXXIV. Openingen gewag gemaakt, doch hy plaatftzë

Hoofd-
jn ^ Hoornen zelf, en zegt; dat men , door in-

STUF y

r
#

fpuitiog van Wafch in deze!ven , de Stoffe deedü

doorgaan tot in de Longen : waar uit blykt

,

dat hy het gebruik derzelven tot de Ademhaa-

ling erkent.

Ballen in Een niet kleiner merkwaardigheid in de Gem*
de Maag of^ zyn $Q Ballen in dcrzelver Maag, die men
Gemfen- * °

Befoar. gcmeenlyk JEgagropila noemt (*), of Befoar

Germanicum , dat is Hoogduitfche Befoar, waar

over Velschiüs een geheel Traktaat uitgegeven

heeft, in 't welke door hem nog uitmuncender

kragten aan dezelven worden toegekend, dan

aan de gewoone Bezoar-Steenen. Men kan ze,

in navolging van de Dukfchers, Gem/en-Ballen?

of liever Gemfen-Befoar noemen, Alle, die de

Heer Altmann in 't Kanton van Bern gezien

heeft, zegt hy gelyk te zyn geweeft aan de

Hairballen der Paarden en Koeijen. Men ver-

beeldt zig dat deeze Beefteu , door zig zelf te

likken , eenig Hair van hunne Vagt in 't Lyf

krygen, 't welk, door Slym te famen kleeven-

de , een Bal wordt in de Maag. De Heer Ge-

offroy was ten opzigt der Gemfen-Ballen van

't zelfde Gevoelen , doeh Scheuchzer , een

zeer

(*) Geheel verkeerdelyk wordt deeze Bal van fommï-

gen JEgilops .genoemd, daar dit Woord een Ongemak,
genaamd Oogfiitel ofGeiten- Oog , berekent. JEga^ropila,

of eigentlylc ^Atgagropilos , is een Bal uit een wilde Bok of

Geit, of liever een Gemfen-Bal ; wanr^Vae agriosoï Aig-
*%ros is de Griek fche Naam der Gemfesi.
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geer kundig Ooggetuige , verzekert, dat alle de i.Afderi*.

Gemfen-Ballen , welken hy in Graauwbunder- XXXIV.

land , daar zy menigvuldiger dan ergens voor- HooFD "

' J ö -O o
stuk.

komen , hadt gezien , geformeerd waren uit dun-
Q

ne vezeltjes van Planten , ondereen geftrengeld

en tot een ronden Bal gemaakt door de werking

van de Maag.

De Franfche Akademiften , die 'er in hunne

Gems een vonden van Eivormige figuur, iets

langer en iets dunner dan een Duim , bekrag-

tigen dit : zy zeggen dat de Vezelen niet van

gelyke dikte waren, en Houtig, niet als Hair,

zïg vertoonden : zy merken aan , dat de Paar-

den , in wien men deeze Ballen ook wel vindt,

zïg niet likken. En de Ouden, zeggen zy,

gelyk CAMERARiusenGESNERüs, dagten reeds,

dat de oorfprong derzelven aan de vezelagtige

overblyfzels der Planten , welker Bladeren , Stee-

len of Wortels, zy gegeten hadden , toe te fchry-

ven ware ; in 't byzondcr aan die van het Do-

ronicum , welks Bladen harde Vezels hebben

,

gelyk die van de Weegbree. Plinius fchynt

dit Gevoelen te beveiligen, wanneer hy zegt 5

dat de Gemfen van Vergift leeven , gelyk de

Kwakkels; want fchoon de Kruidkundigen noo~

pens de Vergiftigheid van deeze Plant niet een-

flemmig zyn , en fommigen twyfelenofhet een

Vergift zy voor de Menfchen , komen zy nog-

thans , ten opzigt van de Beeften , daar in oven

een. Ook is 't niet te verwonderen , dat de

Gemfen dit Kruid eeten, dewyl de Bokken dit

LDsiL, III Stuk, de
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192 Beschhyving
I. AFDEEL.de Dolle Kervel doen. Sommigen willen zelfs

XXXIV. dat deeze Plant de Gcmfen dienftig zy tegeii

Hoofd- ^ Duizeligheid ; doch dit zou men als iets te-
PUK.

Gems gen^rydigs ichyrien te móeten aanmerken , want

de meefte Vergiften benevelen hét Gezigt.

Men vindt deezen Bal (zegt Velschiüs) inde

eerfte of tweede Maag (*) derGemfen; gewoon-

lyk van eene langwerpig ronde figuur, beftaan-

de uit tweederley zelfitandigheid, waar van de

binnenfte gelykt naar Vezelen van Wortels , of

draaden en velletjes van Planten , die door een

lymagtig Sap , dat uitdroogende een fyn Poeijet

wordt , vaft zyn te famen gepakt ; de buitenftë

naar een Lederagtige Huid , fomtyds naar een

Houtige Bad : ook wel eens , maar zeldzaam

naar een Steeriige korft, van kleur doorgaans

Afdhgraauw of zwart. De grootte is verfchil-

lende, doch gaat zelden die van een Vuift té

boven. Anderen, vind ik, datze kleiner maa-

ken, naamelyk niet grooter dan een Walnoot,

zeggende 5 dat deeze Bal , gebroken wordende,

een aangenaame Geur verfpreidt. Men heeftze

oudtyds hoog gefchat , en zeer dikwils gebruikt

in plaats van den opregten Bezoar öf Pedro del

Porco, naar wieri deeze Geiten -Bal dikwils zo-

danig zweemt , dat men in de Drogeryën kun-

dig moet zyn , om hef verfchil te ontdekken.

Hedendaags zou ment het Voor bedrog aanmer-

ken,

(*) De Franfche Akademiften vonden hem 111 de derde

Maag. Waarfchynlyk is de plaats, daar hy zig bevindt,

Z9 zeker niet.
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ken, indieij 'er in de Winkels, tot plaatsvul- L Afdesü

ling van den voorgefchreeven Orientaalfchen of xxxiv*

Occidentaalfchen Bezoar, gebruik van gemaakt Hoofd-
SXU K

.

werde. Zv dienen enkel tot verfiering van de
GëHiS»

Kabinetten der Natuurkenneren.

Het Vleefch der Gemfen is eetbaar, taame- Gebruik

lyk lekker, en wordt gehouden voor een ge-

zonde Spyze, wanneer rtien 't Beeft, vet zyn-

de, tegen den Winter fïagt. Het Smeer, mee

Melk gemengd , is , wanneer men 't langduurig'

gebruikt , dienflig tegen de Teering en andere

Borftkwaalen. De Ga! , in een Oogwatertje ge-

bruikt zynde, verfterkt het Gezigt, en wifcht

de vlakken van het Hoornvlies af; ja Sommigen

willen , dat dezelve de Nagtblindheid gencezen

zou. Het zo bekende Kamoes-Leder, dat nu,

zo wel in Vrankryk en Engeland, alsin Duitfeh-

land en de Nederlanden , wel meeft van Schaa-

pen-Vellen, of, daar men die niet rykelyk heeft,

van Bokken»Vellen gemaakt wordt, heeft van

dit Beeft , dat in 't Franfch Cbamois heet

,

zynen naam.

(4) Geit met kleine, kromme, tégen 't Hoofd lVê

aan leggende Hoornen. ' y^IxZg^
van Amef-

Deeze Soort van Geiten vind ik door nie- k, a .

mand dan LiNNiÉus befchreeven , uit wiens

Werk dezelve ons door Brïsson , orider den naam

van kleine Amerikaanfche Geit , worde voorgedra-

gen.

(4) Capra Cornibus deprefïïs Incurvis, minimis, Cra- '

cio incumbentibus. Syfl*N*t* VI. ._

I, Dksu III. Stvjl» N
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L Afdeet,. gen, Zy heeft de grootte van een jong Bokje;

XXXIV. het Hair langs neerhangende. De Hoornen zyn
Hoofd- halfmaanswyze , dik, naauwlyks een Vinger

lang 5 en zo digt tegen 't Bekkeneel aan gedrukt,

dat zy bykans in de Huid booren* Het Beeft

woont in Amerika.

v'

(5) Gefi met öpftaandë Hoornen , dié acm de

Kleine toppen voorwaaras gekromd zyn»

Gems va&

Amerika. Even eens beftaat het met deeze Soort , aan

welke de Heer B&isson den naam geeft van

kleine Amerikaanfcbe Gems. Haare grootte is als

van een eenjaarig Bokje. Het Hair van de Vagt

zweemt naar dat der Herten, zynde zeer kort*

De Hoornen zyn naauwlyks een Vinger lang ,

en ftaan overend, met de toppen voorwaards

omgeboogen.

Linn^us verhaalt, dat deeze Geit met de

voorgaande Soort in de Diergaarde van den Heer

Cliffort paarde en een Jong voortbragt, 't

welk niet lang in 't leven bleef. De gedaante

egter van deeze Beeften was zo verfchillende,

zegt hy, dat men naauwlyks kon denken, dat:

zy tot ééne Soort behoorden*

VI. (6) Geit met de Hoornen Kegelvormig rond,

Pyvrnxa. aan >t end flomp .y krom, en aan de ingeboo-
Guineefclï .

Geitje. ëm Z$®e nmPe^S-

De
(5-) Capra Cornibus eredis % apïce recurvis. Syfl,

Nat. VI.

(6) Capra Cornibus reretibus Conicis , obfufjs, curvis;

latere incurvat© rugofo, Syft.Nat.-X. Capra pedibus digi-

10
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De Heer Brisson geeft den naam van Q?£-[
c afdeeu

tirotain aan een Geflagc van Dieren 5 't welk XXXIV.

door geene Hoornen te hebben alleen van de Hoofd-

overige Dieren van zynen Vytden Rang, die

byna overeenkomt met deezen Zesden Rang

van LinnjEüs, (dat is, van de Herkaauwende

Dieren of van het Vee 5 ) verfchillen zoude.

Hy heeft daar in vyf Soorten, waar onder de

drie eerden zyn van zodanige Beeftjes, door

Seba afgebeeld, als gemecnlykGuineefche Bok-

jes of Geitjes, Traguli Guinêen/es, genoemd

.worden , en die van anderen verward zyn met

het Guineefche Rheetje. Zie hier de Befchry-

ving , welke 'er Brisson van geeft.

Het is, van 't bovenfte van de Rug tot aan ijghiMê*

den Grond toe, maar zeven Duimen hoog, en, geftalté,

van den top des Hoofds tot aan de Staart, on-

gevaar een Voet lang» De Kop heeft de lang-

te van drie Duimen , cle Ooren van één Duim.

De Staart is kort , bekleed met lang , dun ge-

zaaid Hair , uit ros en wit gemengeld. De
Schenkels hebben 5 op de dunfte plaats , niet

meer dan een zesde Düïms dikte. De Vage

is kort- en vaal, gemengd met een weinig bruin

op 't bovenfte van den Kop , op de Rug en aan

den Hals: de Keel, Buik en de binnenkant der

Billen , zyn wit. Het heeft in 't geheel zes-

entvvintig Tanden , te weeten , in de Onderkaak

agt Snytanden, waar van de twee middelden

Spa- •

fo htimano anguftioribus. Syfl* Nat. VI. Cervus pufilhfs

Guinëenfis. Seb. Mus. I. p. io. Tab. JCLIII, f ig. 3.

L Dïfit. .111. Siu*« N 2
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I. Afdp.fju Spatelswyze zyn gefatfoeneerd , da overigen

XXXIV. fmal in de geheele langte; agt Kiezen , wc-
Hoofü-

derzyds vier, aan de beide Kaaken; dac is zes-
STL'K»

tien in 't geheel;. en dan nog twee Hoektanden

in de Bovenkaak. Het wordt nacuurlyk gevon-

den in Guinee en de Indien.

Men ziet hier uit, dat het een zeer klein

Beeftje moet zyn, by de gewoone Bokken te

vergelyken; doeh 't is zekerlykgrooterdaneen

klein Schoothondje , geiyk ik het genoemd' vind

ineen Werk, daar het, ondertuflchen , grooter

dan de Gems is afgebeeld, en zonder Hoornen;

terwyl die zelfde Schryver meldt , dat de Hoor-

nen van dit Beeftje in een gedraaid zyn, als die

van een Geit : doch dit verftaa ik niet , dewyl

ik nooit een Geit of Bok gezien heb metinem

gedraaide Hoornen. Men begrypt ligtelyk, dat

het , niet grooter dan een klein Schoothondje

zynde, zelfs niet behoeft te -leggen, om fchuil

te zyn in het Gras. Een Haas immers , die

veel grooter dan een Schoothondje is, verbergt

zig dikwils daar in volkomen.

Verfchei-
^e ^eer ^risson betrekt tot deeze eerde

cfenheden. Soort van Cbevrotain de Beeftjes , welken in de

drie Afbeeldingen op de XLIII. Plaat van Ss-

ea , Fig. i, 2 * 3 , voorkomen
; genaamd

,

kleine Afrikaanfcbe Hinde uit Guinee, roodagtig,

zonder Hoornen: jong Afrikaan/eb Hertje, dat

zeer fcbraal is van Beenen : zeer klein Guinee/eb

Hertje. Ook betrekt hy daar toe die , welke

Kolbe genoemd heeft Geitje van Conga , en

waar
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waar hy van zegt, dat deszelfs Hoornen getakt
j # Afdhfx.

zyn als die van een Hert; zo dat hetzoufchy- XXXIV.
nen het Guineefch Rheetje te zyn , waar van Hoofd-

hier voor, en ik kan my niet verbeelden, hoe"
AWa1

Brissoh dit onderde Che-vrotains , ofongehoorn-

de Geitjes , plaatze. V/at 'er van zy", op dee-

ze beiden paft het gene Klein uicKolbe melde,

dat de Pootjes, mee Goud heilagen zynde, toe

Stoppertjes van Tabakspypen gebruikt worden.

Brisson, die deeze Soort Chevrctain des Indes

genoemd hadc; laat daar op twee anderen vol-

gen , byna van gelyke kleinte: te weeten, Ie

Cbevrotain de Guinee en de Swinam. De eerde

is, zegt hy, by.SEBA, op Plaat XL V. onder

den naam vaa Afrikaanfch Hert met rood Hair

afgebeeld: haar Pooten zyn langer en het Hair,

dat zeer lang is, heeft een donkervaale kleur.

De Surinaamfche , van Plaat XLIV. Fig. 2 ,

•heeft grooter en langer .Ooren : de kleur is uit

den rosfen geel, met wit gevlakt op de Rug en

aan het bovenïle van den Hals. Klein heeft

van deeze beiden ook gewag gemaakt.

(7) Geit met ronde , zeer regte en lange Hooi*- vit

nm% die aan 't onder-end eerinsd zyn.
Gazelle

° ° J Gazeiie.

Deeze 3
en de drie volgende Soorten van Lin- &'

ït
1

MJCUSj zyn zekere wilde Beeften der andere We.
reldsdeelen , die men in 't algemeen den Naam

geeft

(7) Capra Cornibus reretibus refiiflimis, bafi annuiaii*

Sjffi» Nat» VI. Gazella Indica , Cornibus recHslooaiiïirms

pigiis, prope Capur tantum annalatis. Rk]tQjt%éf#p'jt)k

l. Deel. UI. Stuk» N 3
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L Afdeel, geeft van Gazellen en waar onder de Befoar*

XXXIV. Bok behoort. Sommigen willen 'er ook de
Hoofd. Gneirfc [:e Naamen Antilope of Antbelope aan

Gazelle, toefchryven , en de Franfche Akademiften hebben

beweerd , dat door Gazella , Strepjïceros en Dor-

cas 5 by de Ouden een zelfde Dier betekend

werde. Eenigen zelfs brengen het Muskusdier

tot de Gazellen , doch dit maakt een byzonder

Geflagt in deeze Rang uit , gelyk wy gezien

hebben* De Hoog geleerde Heer Dr. Joannes

Burmannus, Profeffor Botankes te Amfterdam,

heeft my , uit zyne kemiyke Verzameling van

Afrikaanfche Dieren, de nevensgaande Afbeel-

dingen meegedeeld 3 naar welken de onder-

fcheidingen van den Heer Linn^üs zyn ge-

maakt.

Eigen- Deeze Beeften, hoe vreemd ook in Europa,
m aPPen '

i<unnen in de Diergaarden worden aangefokt.

„ Ik heb gezien, (zegt de Heer Bradley, in

5 , zyne Almanak der Landlieden ,) dat de Gazel-

j, len in Engeland voortteelden gelyk de Gei-

„ ten, zynde even lang van Dragt. 't Heugt

3, my , dat Koningin Anna een Mannetje en

3, Wyfje hadt, die Tongen voortbragten te Ken-

3, fington. Dewyl deeze Beeften maar één Jaar

3, oud waren , zo wierp het Wyfje flegts twee

3, Jongen ; doch op een andere plaats heb ik

3, 'er vier van ééne Dragt gezien. Het enkele

33 verfchil tuffchen de Hoornen der Gazellen

3^ en die der Geiten is , dat de eerften regt zyn,

? , de anderen krom > doch beiden geringd. Men

33 zou-
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3, zoude de Gazellen in dit Ryk zeer 'gemakke- [,a*deel

95 lyk voortplanten kunnen , indien men flegts XXXIV.

55 in agt nam, van haar in 't eerft zorgvuldig te Hoofd-

5, befchutten voor de Koude: want vervolgens .
-

^ zouden zy, van Geflagc tot Geflagr , zig meer

„ en meer gewennen aan ons Klimaat, en op

5, 't laatft 'er zo wel tegen kunnen als de Gei-

pi
ten ". liy tragt die te beveiligen door het

voorbeeld der Boomen en Planten, die, uit an-

dere Geweften in Engeland overgebragr en al-

daar van 't gewonnen Zaad voortgeteeld zyndé,

hand over hand in ftaat gefield worden om de

Koude te verdraagen: doch dit gaat zo ver niet,

dat zy even veel tegen Vorft zouden kunnen als

de Planten van dit Klimaat. Men vondt, wel is

waar , nog onlangs op eene Luftplaats te BecL

dington,) twee Uuren gaans bezuiden Londen,

Oranjeboomen , die meer dan honderd jaaren in.

de vafte Grond gedaan hadden ; maar dezelven

werden 's Winters met Huizen of Tenten te-

nen de Koude befchut,' Eveneens zou het

mooglyk met de Gazellen zyn; die men in Ita-

lië zeer dikwils in de Diergaarden van voornaa-

,rae Luiden vindt , doch in de Noordelyke Lan-

den zyn zy zeldzaam.

Belloniüs heeft als eene byzonderheid aan-

getekend , dac hy op 't Kafteel van Kairo in

Egypte tamme Gazellen gezien had , die gevan-

gen waren in dorre drooge Landftreeken. Hy
voegt 'er by $ dat zy van vooren hoog zyn

,

van agteren laag, op de wyze der Haazen, en

I.DEEI. xn.siuK- • N 4 &gef
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LAFDEEL.zeer fnel loopen door de Gebergten, klimmen-

XXXIV» mende veel vlugger op dan zy 'eraf daalen:

Hoofd-
^

>

t yj^j^g Land mee een fnelle vaare
STUK. J x

r .. >; loopen, houdende de Ooren regtop, als een

Heit: dat zy bleeten als de Geiten, doch geen

Baard hebben , en dat de Hoornen der Mannet-

jes -gropter dan die der Wyfjes zyn: ja dat de-

zelven geheel regt zyn zouden , indien zy niet

aan 't end een weinig omgekromd waren , zyn*

de langer dan die van een Gems en halftnaans*.

wyze gefatfoeneerd.

Verfchil De geftalte deezer Hoornen is een zaak die,

dar Hoor*
fen opzigt van de Gazellen, veel verwarring ver*

oorzaakt heeft. Men vindt, elders, een Hoorn

befchreeven en afgebeeld , die van den Heer

Schelhammer onder den naam van Hoorn des

Befoar^Boks vereerd was; zyndebyna regt, om-

trent aan 't midden toe geringd , gelykende naar

een Mufiek-Inftrument der Jtaliaanen, dat Cou

netto genoemd wordt; hard en ftyf, van binnen

hol, weegende agt Oneen en twee Drachmen

(*}. Doch men merkt daar nevens aan, dat

Oleariüs de Hoornen van den Befoar-Bok van

onderen byna tot boven toe knobbelig en drie

of viermaal Slangswyze geboogen afbeeldt : om*

trent gelyk de gedaante is der Hoornen, die

aan den Strepficeros toegefchreeven worden , en

buiten twyfel behoort de gemelde Hoorn niet

tot den Befoar-Bok, maar tot de eigentlyke Ga-

zelle*

(*) £pb*m**id> Natura Cm* Ann» YIILObf. i.



vak de Geiten, 201

snelle. Ik heb twee zodanige regte Hoornen, lafdeel.

te famen en digt aan elkander op een ftuk van XXXIV,

*t Bekkencel vaft zittende, onlangs gezien. Hoofd-

Ten opziet van de Lighaamsgeftalte dëezer „ *
„r ° co

Gazelle.

Gazelle zegt de Heer Brisson , dat zy Hoor- T . ,° •
, V L#is>naams»

nen heeft van omtrent drie Voeten lang , zwart, gsiiahe*

regt, en aan den wortel alleen met uitpuilende

Ringen omgeven , voor "t overige effen en glad.

De Staart zou ongevaar een Voet lang zyn ; de

Vagt Afchgraauw of grys van kleur. De hoog-

te is 5 zegt hy, van 't bovenfte van de Rug tot

aan den Grond , twee en een halven Voet ; doch

ik kan niet begrypen, hoe hy den Eland van Kot-

BE dan tot deeze Soort brengt; daar dezelve,

volgens deezen Schryver, gewoonlyk vyf Voe-

ten hoog is en de zwaarte heeft van omtrent

vierhonderd Ponden. De Gazelle onthoudt zïg

inOoftindie, en fchynt dat Dier te zyn, van de

langte en regtheid van welks Hoornen Bontius

fpreekt,

De Heer Brisson, die deeze genoemd badt

de Indiaanfche, geeft ons nog een andere op,

welke hy op zlg zelf Gazelle noemt , en meent

de Strepfikeros te zyn der Ouden. De Hoornen

inderdaad van die, welke door de Franfche Afca-

demiften is afgebeeld, komen zeer naa aan de

figuur, welke men meent dat de Ouden daar

mede bedoeld hebben ; gelyk die onder dei*

naam van Capra Strepjïceros , door Johnstocï

Tab. XXIV , zeer wel vertoond wordt : hoe*

wel fommigen meenen , dat dit, enkel maar, als

I. Deel. JU Stuk, N j Op
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LAfhees op den Draaybank gedraaide of geringde en

XXXl^ knobbelagtige Hoornen betekene. De Arabieren,

Hoo*d- zegt hy hebben die Dier Algazel geheten , en
®TUK.

'

r . u befchryft de Lighaamsgeftalte dus.

In gedaante en grootte gelykt zy byzonder

naar een 'Rhee. Het Hair is kort, van boven

vaal , onder aan den Buik en aan de Bord wit.

De Pooten zyn lang en dun: de Staart omtrent

een Voet lang en zwartagtig : de Ooren zeer

groot, van binnen met eenige Streepen van

wit Hair. De Hoornen , die het Reed vyftien

Duimen lang heeft, zyn zwart en overdwars ge-

ringd tot op de helft der langte ; het overige ia

glad en effen : zy zyn niet volkomen regr , maar

omtrent in 't midden een weinig buitenwaards

geboogen, en verder naderen zy elkander, ge-

lyk de Armen van een Lier : hebbende aan den

Wortel een bosje Flair, dat langer is dan op
5

t

overige van 't Lyf. Men vindt dit Beeft in

Afrika,

ïnwendi- Deeze Soort van Gazellen fchynt het geweeft

ge deeien. te zyn , waar van de Franfche Akademiften 'er

vyf ontleed hebben, en waar van zy de inwen-

dige deeien aldus befchryven. Het Net was

met een hard, roodagtig Vet voorzien en het

lag niet los op de Darmen , maar omwondt de-

zelven tot agteren toe , alwaar het in fommigea

weder opfteeg tot aan het ondertte van de Maag.

Het Dolkswys Kraakbeen was viermaal zo groot,

als het naar evenredigheid is in andere Dieren,

hebbende de breedte van anderhalf Duim. De
Le.
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Lever was in figuur aan die van den Menfch L Afdeei*

gelyk, doch haare zelfHandigheid befton de uit XXXIV.

een famenhooping van Kliertjes, niet grooter "ooFD-

dan Hennipzaad , en bleeker dan. het gene de- Qazety
zelven famenvoegde, 't welk hoogrood was van

Jcleur. Zy vertoonden zig of zy ieder een gaat*

je hadden 3 van wegen een klein rood Spleetje,

in haar midden , dat , wanneer menze drukte

,

Bloed uitgaf. Men oordeelde, egeër, dat dit

een Ongefteldheid konde zyn ; dewyl , in eene

deezer Gazellen , de Lever als gewoonlyk werdt

gevonden , zonder eenige zigtbaare Kliertjes;

doch hunne regelmaatige zeshoekige figuur gaf

aanleiding om te denken , dat zy alleenlyk door

Ziekte uitgezet , niet geformeerd waren ; zodat

het denkbeeld van Malpighius, dat de Lever

uit Kliertjes is famengefteld , hier door beves-

tigd fcheen te worden.

Niettegenftaande dit Beeft zo wel herkaauwt De

als het andere Vee , vondc men in de Gazellen
Maa^m'

maar twee Maagen , die door een aanmerkelyke

paauwte van elkander gefcheiden waren , niet

alleen , maar door een foort van Klapvlies als

afgeflooten. Ook vondt men in derzelzer Wan-

den alle die verfchillendheden , welken de vier

Maagen der Herkaauwende Dieren gewoonlyk

onderfcheiden. De eerfle en grootfte, die het

Voedzel oSnmiddelyk uit de Zwelgpyp ontvangt,

was boven zeer wyd en breed , loopende van

onderen puntig toe , en van binnen met twee

zodanige Vliezen op elkander , als gewoon-

LDeel. IUStvk. lyk
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I. Afbeel tyk de twee eerfte Maagen , welken men de

XXX! V. Pens en Muts noemt , bekleedcn* Deeze Vlie-

Boofd- zen lieten zig gemakkelyk van één fcheiden

,

' en dat gene, 't welk de holligheid onmiddelyk

omkleedt , vertoonde zig Fluweelagcig , gelyk

de Donsrok der Darmen ; het andere, dat on-

der dit lag, was in een menigte hokjes ver-

deeld, gelyk een Paruiken-Netje, welker ran-

den als mét kleine greintjes of korreltjes fchee-

nen gezoomd te zyn. Boven aan deeze groote

was de doorgang naar de tweede Maag , gely-

kende naar het Portier van de Menfchelyke

Maag,waar in een Zakswys Vlies, maakende dat

niets , 't welk in de tweede Maag gekomen ware,

weder terug kon gaan in de eerfte Maag. Het

Vlies van de tweede was geplooid, alsdeBoek-

pens in andere Beeften en zeer rood , doch het

volgende gedeelte, naad aan den Darm, hadt

nagenoeg de inwendige gedaante van de Agter-

pens of Leb , en eindigde in het Portier. In

het Mannetje , egt er , van deeze Gazellen,

vondt men het voorgemelde Klapvlies tuffchen

, de twee Maagen niet ; noch de netswyze hok-

jes in het onderleggende Vlies. Daar was een

zeer kennelyke Galblaas in deeze Beeften , die

de Herten in 't geheel niet hebben , gelyk ge-

meld is.

Het Hart , Ia de Borft vondt men de volgende byzon-
êe Heife- derheden. De Long hadt vier lobben aan de
©en, enz.

regter, en twee aan de flinkerzyde. Het Hart

was lang en puntig; hebbende in de grootfte

vier
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vier en een half Duim langte, tweeen een half L Afdeëc;

Duim breedte. Het Hartzakje was onmiddelyk XXXIV.

aan 't Borftbeen en Middelrifc gehegt met twee J?°
0FD '

Si üa.

fterke Banden ; zynde de punt van
3

t Hart naar Qaze//em

het Dolkswys Kraakbeen gekeerd* De Herfe-

nen hadden maar weinig flingeringen en niet dan

fiaauwe indrukkingen , zynde in tweeën verdeeld

op de plaats van den Zeiflen. De twee boven*

fte holligheden. hadden , aan 't voorde gedeelte

van 'cdoorfchynendcMiddelfchot, geméenfehap

met elkander door een klein gaatje. De Oog.

bol'hadt een Duim middellyn en het Hoornvlies

was langwerpig rond. Het Druivenvlies hadt'

de kleur van groen Paarlemoer,

Omtrent het gebruik der Gazellen vind ik Gebruik,

niets byzonders aangetekend (*). Volgens Brad-

ley. zou haar Vleefch niet alleen eetbaar, maar

zelfs lekkerder dan dat der Damherten zyn. .

Zy eeten, zo hy aanmerkt, ook de drooge Bla-

den van Tabak , en worden 'er , ziek zynde

,

door genezen. lo veel opzigten komen zy mee

de Geiten overeen , zelfs in de manier van Voort-

teeling. Zy hebben een foort van boosaartigheid»-

die ze voor andere Beeften y ook voor die vaii

hun eigen Geflagt, gevaarlyk maakt; dewyl zy

veel kwaad kunnen doen met hunne groote lan.

f (*> Met verwondering zie ik , dat men in de ffiftoire

Naturelle Jcs ^Animaux van de- Heeren de No&leville
en Salerne te Orlean3, de Gazelle mei her Muskusdier

verward heeft, en het dus voorgefteld , ais of de Gazelle

de Muskus uitleverde. Tom, IV* p, 300.

I. DEE*. Hl §TVE«
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ItAfDEEL.ge Hoornen, welken de Wyfjes kleiner hebbed

XXXIV, dan de Mannetjes.

Hoofd-
stuk.

t

^gv Qejt me j. roncig }ioornen - die ter halver

Cetvhaprdé
lmSte Serinëd *J» en togüg-

Befoar*
t

Bok. Wy komen thans tot een andere Soort van
Pl. xxlv.Qazc]]en $ie voornaamelyk in de Indien en

Alie fchynt te huisveften , hoewel zy ook in

Afrika gevonden wordt ; die , naamelyk , welke

den Orientaalfchen Befoar uitlevert. Immers de

Heer Linnmeus verzekert, dat dezelve dikwils

ïn de vierde Maag van deeze gevonden wordt:

zo dat dezelve dan vier Maagen zou moeten

hebben. De kleur, zegt hy, is als die van een

Rhee, de Buik wit, de Staart zwart. Ik noem-

ze derhalve Befoar-Bok 9 fchoon de Latynfche

Nc.am eigentlyk Hertebok betekent, en indien

dit Beeft, gelyk uit het Origineel van onze Af-

beelding fchynt te blyken , een wit Gat heeft,

zou het wel fchynen de Pygargus te zyn der

Ouden en de Difoon der Hebreen : welk Ge-

voelen nog meer bekragtigd wordt , indien het

waar is, dat de Afrikaanen de Gazelle yffldé*

een noemen , gelyk fommigen willen (f).

De HeerBiassoN geeft aan die Soort van Gazel-

le > welke den Befoar-Steen uitlevert , den Naam

van

(3) Capra Cornibus teretibus dimicliaro-annulatis con-
tonis. Syft. Nat. VI. Gazella Africana. Raj, Q^mdr. yg9

Capri-Cerva. K^mph, ^Ammnit. 398. Tab. 407. Fig. 1.

(f) Kl? in. Qjtadr. p, 18. Vergelyk de ^Aantekemvg
Bladz, 180, hier voor»
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Van Bok met ronde regte Hoornen, die van onde I.Afdeeu

renbyna tot boven toe geringd zyn, aan de top aU XXXIV*

leen effen , en hy betrekt daar toe , niet alleen
s^^

m '

den Befoar-Bok der Ouden , dien Aldrovandus,
Befoar-

zegt hy , taamelyk wel heeft afgebeeld ; maar Bok.

ook de Capri-Cerva van ILempher: een Dier,

zegt hy , dat voornaamelyk in de Provintie van

Perfie , Laar genaamd , huisvelt , en aldaar

Pazan geheten wordt; zynde, volgens 'tJJerigt

van Bontius, weinig verfchillende van de Eu-

ropifehe Geiten , dan daar in, dat het de Hoor-

nen. regt en langer heeft, en men vindt 'er lom-

migen, welker Vagt met eene fierlyke menge-

ling van kleuren gefchakeerd is, omtrent ais

eene Tygerhuid ; hoedanigen die twee waren
$

welken hy dagelyks zag in het Kaftcel van Ba-

tavia. Hy meent , dat de Befoar aan deeze

Beeften immer zo veel Ongemak geeft 9 als de

Steen in de Blaas aan de Menfchen ; zo dat zy

min of meer fnel loopen , naar dat zy in hunne

Buik een grooter of kleiner Steen by zïg draa-

gen, en een of verfcheidene tegelyk; het gene

die flimme Armenifche Kooplieden , en de Perfiaa-

nen s (zegt hy) zeer wel weeten te onderfcheiden,

Bontiüs , nu , die nooit voor een leugenag- GefcMI

tig Autheur gehouden is, verdient in ditftukzo®ver de

. Hoornen*
veel meer geloof, om dat hy 'er van fpreektals

een Oog-getuige. Anderen , ondertoffchen , ge»

tuigen dat de Hoornen van den Befoar-Bok naar

de Rug toe zyn omgeboogen , en Lemery ver-

haalt, dat zy byna plat op de Rug leggen» Ifc
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I. Afdeel. v

'

m& mY n *et *n ^aa^j om deezc .verwarring op

XXXIV. te helderen. Miffehien is 'er een genoegzaam
Hoofd- aanmerfcelyke verfcheidenheid in de Hoornen
STUK
„ " van die Beeft 5 om ze van den eenen rest . van
Bejcar-

jfyjL den anderen krom te doen noemen. Miflchien

zyn 'er meer dan ééne Soort van Gazellen , die

den Befoar-Steen geeven. Het leggen der Hoor-

nen op de Rug 3 kan alleen van 't opligten van

den Kop in 't loopen, gelyk de Herten doen ,

afhangen. Ik zal hier rny uit deezen twill red-

den, door alleenlyk de befchryving van Kam-

peer , die veel moeite tot nafpooring van den

oorfprong van dit Geneesmiddel , 't welk eer-

tyds tegen Goud werdc opgewoogen, aange-

wend heeft 3 voor te draagen (*).

„ Het Land van den waaren Orientaalfehen

3, Befoar , (zegt die kundige en keurige Waar^

„ neemer,) is de Provintie van Laar inPerfie,

„ en eenige andere deelen van dat zelfde Ryk^

35 Het Dier, 't welk denzelven voortbrengt, is

35 een foort van wilde Bok of Geit , dien delji-

3, gezetenen Pacén en onze Landslieden Herte-

35 hok of Bokhert noemen , om dat het van bei-

j, den iets fchynt te hebben. Het is met kort

35 grysagtig Hair bekleed, dat naar het rofle

3, trekt, en heeft de grootte van een tamme

35 Bok of Geit, zynde ook met een Sik «voor*

3, zien. Het Wyfje heeft byna geen Hoornen

,

35 daar die van 't Mannetje zo veel te langer

zyn,

(*} lAm&nitet, exotic. loco citato*
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& zyn, en met kennelykér Ringen onderfchei- L AFOfeEiU

,, den, die, zo men verzekert, den Ouderdom XXXI \fè

u aanwyzen, en dan zou het zelden boven de
ST^FD~

,, tien of twaalf Jaaren komen. Het overige Bepoark

„ van 't Lighaam verfchilt niets van een Hert, Bok.

,, ten opziet van de gedaante, kleur of vlug*

„ heid. 't Is een by uitftek fchuuw en vrees-

,, agtig Dier , dat zelden uit de Bergagtige Woe~

5j ftenyën, daar het zyne Woonplaats heeft,

,, afkomt in de vlakke Landsdouwen, maar,

„ fchoon het in veffeheide Diftrikten van dit

„ Ryk gevonden worde , levert het doch in al-

5, len niet den Befoarftcen uit, naar 't gene ons
'

; , door het eenpaarig Berigt van de Jaagers en

„ Ingezetenen wordt verzekerd.

„ Men geeft voor, dat dit wilde Dier, om
„ deezen Steen te krygen, weiden moet op Ge*

„ bergten, daar overvloed is van Harftagtige

„ tegengiftige Planten , die met een Sap ver-

& vuld zyn , tot het voortbrengen van deeze

„ Steenen bekwaam , en die zeer bemind wor-

„ den van deeze Dieren. Men vindt de Stee-

>, nen menigvuldiger en grooter in de Bokkea

„ dan in de Geiten. Men oordeelt , datzy'er

„ een in de Buik draagen, wanneer zy oud zyn

M en zeer mager, met een langer Hals, en dat

„ zy pleizier hebben om aan 't hoofd van ds

„ Kudde te gaan , vermydende de laatgen 5 die

5, men hun legt , met meer omzigtigheid dan

„ anderen. Het is even zo met de Wyfjesge*

„ legen. Sommigen voegen 'er by , dat men*

I. Deel, IK Stuk/ bö*
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.Ï.Afdeel.» bovendien , de tegenwoordigheid van den

XXXIV.
3 , Steen aan de zwartheid van de Wenkbraauwcn

Hoofd- >

t yoorhoofd kent : ook laaten de Taa2;ers
STUK. "

n
jy r * nooit na , wanneer het Beeft geveld is , des-
jjejoaV'» "

Bok. „ zelfs Tong te bekyken, twyfelende , als het

„ die zeer nmw heeft , geenszins,» of het draagt

„ een Befoar, wien men vindt omtrent het

? , Portier of in de flymerigheid , die in een

3, plooy of beursje van de vierde Maag is ver-

3, vat; 't zy dajt dezelve, daar zyn plaats geno-

•
3, men hebbe, na elders geformeerd te zyn,

33 of natuurlyk op die plaats groeije. Zy den-

33 ken, dat het ook gebeuren kan, dat deeze

3, Steenen , niet naauw genoeg omvat zynde

3, door deeze plcoijen , 'er uit raaken , en ge-

33 loosd worden met de Vuiligheden, of zelfs,

33 reeds geheel tot volkomenheid zynde gebragt,

33 zig ontbinden ; vooral wanneer het Dier te

3, lang gebrek geleeden heeft.

3, Ik kan niet nalaaten hier eene Waarnec-

3, rning in te voegen van den Heer Jager, een

,3 zeer geleerd Man in de Oofterfche Taaien

,

3, die my gezegd heeft, dat hy, geduurende

3, zyn verblyf in 't Ryk van Golkonda, den

33 Buik betaflende aan twee levendige Gazel-

,3 len 3 nieuwlings gevangen , in de eene twee

33 kleine Steenen voelde 9 in de andere vyf of

3, zes; en, dewyl hy nieuwsgierig was,*; wat

„ 'er van worden zoude, voedde hy deeze Bees-

„ ten in eene Stal op. Dit eenige dagen ge-

33 duurd hebbende, zonder dat zy eeten wilden,

be-
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', befloot hy ze , thans reeds vermagerd zynde, fm Afdeed

„ te doen dooden. Dit gefchiedde, en. 5 in XXXIV*

.. plaats van Steenen , werdt zelfs geen gruisje Hoofd*
STUK»

m op die plaats gevonden , daarzy moeiten zyn: n
'

55 v r
,

Befoaf*

„ 't zy , dat deeze Steenen ontbonden zyn ge- Bok*

^ worden en vermalen , door de werking der In-

„. gewanden : 't zy dat dezelven met den Af-

» gaïlg geloosd waren ; doch men zag 'er geen

3 , blyk van in de Vuiligheid, hoe naauwkeurig

„ die ook doorzogt werde. Ik (lel vaft, dat

„ dezelven gemakkelyk vergruisd kunnen ge-

55 worden zyn: aangezien het zeker is, datzy*

„ in de Ingewanden zig bevindende , die Stee-

„ nige hardheid nog niet aangenomen hebben *

„ welke zy naderhand toonen; maar week zyn

3, en eenigermaate wryfbaar , bykans gelyk hard

9 ,
gekookte Eijerdoiren. Om die reden is 't,

3, dat men 5 op dat de Befoar 3 verfch uit het

3, Lighaam van het Beeft zynde gehaald 9 niet

„ breeke $ of door 't hard behandelen iets ver*

5 , lieze van zynen glans; denzelven in den Mond

3 , fteekt en daar eenigen tyd houdt, tot dat

5) hy volkomen hard zy geworden ; bewinden-

„ de hem vervolgens in Katoen 5 om hem te

93
bewaaren. Als men deeze voorzorgen niet

3, in de eerfte dagen neemt, zo loopt men ge-

33 vaar , om den .Steen te breeken of te be-

derven.

„ Ik agt het niet onwaarfchynlyk , dat de

Befoar geformeerd worde uit de Harft- en

Lymagtige zelfflandighcid der Kruiden , wel-

I. Dkel. 11 ï. Stuk- O 2 „ ken

5*

it
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L Afdeel.,5 ken Iiet Dier êeoeten en verteerd heeft, dié

XXXIV. 5 ,
in 't eerft de Wanden bekleedt van de Maa-

Hoqfd- gen j vervolgens komende aan 't Portier, na
STUK

* „de verteering der Spyzen , aldaar zig vaftzet
Brfvttf*

Bok* 55 rondom een. Steentje, Wolvlokje of Strootje,

5 ,
dat zig daar by geval bevindt ; en van decze

„ Kern , rondom welke de eerfte laag gemaakt

55 is, hangt de figuur af, welke de Steen ver-

,. volgens zal hebben : terwyl dezelve, door de

53 zagte famendrukkinge der Wanden van de

„ holligheid , in welke hy vervat is , een glad-

, 5
de oppervlakte krygt, doorgaans rondagtig

z %
door de geduurige beweeging van de Inge-

55
wanden; wordende van tydtot tydmetnieu-

„ we Laagen of Schilferagtige Korden ver-

^ groot. De Ingezetenen van dat Land hebben

3, my gezegd, dat 'er zelden meer dan één

5 , Steen groeit in het Lighaam van één Dier,

55 en dat, zo 'er meer te gelyk voortgebragt

5,
worden , dezelven klein zyn. Men agt de

„ Befoarfteenen meeft, die groenagtig zyn of

5 , biaauw ; gelyk ook de ronde : daar aan volgen

„ de ovaale en verder de Cylindrifche. De Per-

,, fiaanen maaken 'er meer werks van , dan de

,, Europeaaneo: ik heb daar te Lande naauw-

3 , lyks één Man van Fatfoen gevonden , die niet

,, een uitgezogten Befoar onder zyne Raritei-

„ ten hadt.. De grootte en zwaarte vermeer-

„ deren naar evenredigheid de Waarde en den

„ Prys. Ook is het zeldzaam waare Befoars te

„ vinden in de Winkelen der Apothekers van

„ Eu-



van de Geiten. 213

,, Europa. Men haak, naamelyk, zodaniger .Afdprl.

$3 Steenen, maar onegt ten opzigt van de au- XXX.IV,

nn deren, uk verfcheiderley Ooftindifche wilde Hoófjj-

t , Dieren, gclyk uit de Bokken of Geiten ge- ' i

, ,? 1. 1 ti • Bcjoar-

„ naamd Aou , die van de Herten niet ver- Bok^

„ fchillen dan door hunne Baard en dat hunne

,, Hoornen niet getakt zyn ; inzonderheid uit

„ de Aapen , en deeze laatften worden van fom-

„ mige Luiden meer geagt dan de Bokken-

„ Befcar v (*),

't Is opmerkelyk , dat de Hertebokken , waar

van Bontius fpreekt, Abu genoemd werden

:

weshalven thans biykt, hoe het niet te ver-

wonderen is, dat men zulk een duifterhcid vin-

de omtrent de Hoornen van den Befoar-Bok,

die fommigen ftellen volmaakt regt, anderen

zeer krom en Slangswyze gedraaid of geboogen

te zyn : eenigen geheel , anderen half, anderen

maar van onderen by den Kop gering:!: dewyl

men deeze Verfcheidenheden ontmoet in de Ga-

zellen of Hertebokken , die akemaal , zo *c

fehynt , by zekere gelegenheden met deezeu

Steen bezwangerd zyn.

(9) Geit met ronde Hoornen 9 die byna tot boven jx.

toe geringd zyn en bogtig. Dorens.

Tot deeze Soort betrekt de Heer Linnjeus fh z*

de

{*) Vergelyk bladz. 141 , hier voor*

(9) Capra Cornibus icvetibus perfe&e anmitaris comor*
ris. syft Nat. VI. Gazelia Africana Cornibus btevibus, ab

j«io ad fummum fere annulatïs, circa medium inflexis.

Raj. Qjtadr. 80.

I. Dem. Xli. Stuk. O 3
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I. AFDEEL.de beide Hertebokken, die van den HeerBRis-

XXXIV. son by de Naamen van Afrikaanfche Gazelle en

Hoofd- Gazelle van Nieuw Spanje onderfcrieideri wor-

den ; hoewel deeze Schryver erkent , dat de

Afrikaanfche ook in Nieuw Spanje huisveft.

Deeze, zegt Brisson, is door Hernandez,

onder den naam van Algazel , behoorlyk afge-

beeld. Hy geeft 'er den Soortnaam aan , van

Bok 9 met de Hoornen rond, boogswyze krom,

van onderen tot boven toe byna geringd 9 aan den

top alleen glad en effen. Zy heeft , volgens hem,

de grootte van een Rhee. Het Hair is kort,

zagc op 't aanraaken , vaal op de Rug , wit on-

der aan den Buik en in de Zyden. Het Beefl

heeft een taamclyk lange zwartagtige Staart,

een dikken Hals en zeer dunne Beenen , waar van

de agterlien langer dan de vooriten zyn : de

Ooren lang , breed en wyd open , van binnen

met ftreepen van witagtig Hair verfierd. De
Hoornen komen midden uit het Voorhoofd , tus-

fchen de beide Oogen ; zy zyn een Voet lang,

rond , en boogswyze gekromd , byna van on-

deren tot boven toe geringd ; donkerbruin van

kleur.

Gazelle Uit deeze befchryving zou men haaft denken,

^an Nieuw dat de volgende meer overeenkomft had met de

Pari
J
e
* Afbeelding van het Afrikaanfche Beeft, welke

de Hoog geleerde Heer J. Bürmannus my uit

zyne Verzameling van Afrikaanfche Dieren ver-

leend heeft : naamelyk de Gazelle van Nieuw

Spanje , aan welke Brissojs den Soortnaam geeft

van
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van Bok met ronde Hoornen 9 in 't midden gebco- \m Afdeel.

gen, van den'JVcrtel tot de bogt toe Siemgswyze XXXIV.
gegroefd 9 van de hogt tot aan den top glad enef- Hcofo-

-fin. Decze is, zegt hy, by Seba wel afge-

beeld , onder den Naam van Hert 9 Temamacama

of Macatïchichillic genaamd (*) ; doch Hernan-

dez geeft 'er een ondeugende figuur van. Zie

hier de Befchryying.

Zy hebben de grootte omtrent van een jong

Hert of Hertskalf. Het geheele Lyf is bedekt

met bleek Kaftanie-bruin Hair , dat kort is, doch

langer aan de Staart. De Ooren zyn groot : de

Hoornen bleek zwart, rond, in 't midden ge-

beogen, en tot aan de bogt toe Slangswyze ge-

groefd. Men vindtze menigvuldig op de Rot-

ten en hooge Gebergten van Nieuw Spanje.

([o) Geit met een knobbelagtig bondeltfe Hair . x.

op 't Voorhoofd en een bolligbeid onder 'aeGrimmia^

Oogen.

De Heer Brisson brengt dit Beeft in het Ge-

flagt der Chevrotains of ongehoornde Herten ;

miffchien op 't Gezag van Rajus, die zegt,

dat hetzelve, in de Afbeelding, welke hy 'er

van zag , geen Hoornen had ; doch in de Af-

beelding, die men 'er van vindt in de gemelde

Ver-

(*) Seba. Vol. I. p. tfp. Tab. XLII, Fig. 4,

(10) Capra Capite fafciculo tophofo , cavirateinfra Ocu*
los. Syft. Nat. VI. Capra Sylvedris Africana Giimmn*
Raj. Q^ua&r. §0.

O 4
I. Deei, III Stuk,
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I.Afdeel. Verzameling van den Heer Bitrmannus, is het

XXXIV. weezentlyk gehoornd.
tiooFo-

jj\t Beeft is donker Afchgraauw van kleur,

en heeft , op 't midden van den Kop, een bosje

of kuif van opftaande Hairtjes. Ter zyde van

de Neus 3 onder de Oogen, zyn twee holhg*

heden , die een vet , Olieagtig Vogt , dat naar

den geelen trekt , bevatten ; 't welk ftremt en

een zwarte Stof wordt , waar van de reuk zeer

flerk is en als tuflchen die van 't Bevergeil en

Moskeljaat in komt. Deeze Stof weg genomen

zynde, wordt 'er, in deeze holligheden , we-

derom een ander Vogt vergaard , dat insgelyks

een dikte en hardheid krygt , wanneer het aan

de open Lugt is bloot gefield. Deeze hollig-

heden hebben geen de minfte gemeenfchap mee

de Oogen , zo dat zy met de Tïaangeuten dei-

Herten niet vergeleeken kunnen worden.

XL (n) Geit met zeer lange neerhangende Ooren.
Mambrka*

Deeze zonderlinge Soort van Geiten wordt

van de Dierbefchryvers , naar 't Gebergte Mam*

bre in Syrië , Capra Mambrica of Syriaca ge-

noemd , en is , onder . dien naam , by John-

ston, Tab. XXVI, zeer wel afgebeeld, zo

Brisson verzekert, die 'er den Soortnaam aan

geeft van Bok met zeer kleine Hoornen , die regt

op Jlaan , een weinig agterwaards omgekromd, de

Oo-

(iï) Capra Auribus pendulis longiffimis. Syfl. Nut. VI"

Capra Mambrica, five Syriaca. Gesn. Ohadr* 153. Raj,

Quadr.%i. Alp. J£«$pt* 229.
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Ooren zeer lang, neerhangende. Men weet r
c£j,'A»vftj

met veel meer van, dan dat de kleur is helder XXXIW
of bleek vaal, en dac de Hoornen zwart zyn, tlooFïi -

7 STUK.
twee en een half Duim lang. Men vindt ze,

volgens LinisjEUS, in Indie. Sommigen ver-

zekeren , dat de Ooren van dit Beeft tot op .

den Grond neerhangen ; 't welk zekerlyk te

verdaan zal zyn in dat poftuur, wanneer het om
Gras te eeten voorover bukt.

(12) Geit met boogswyze Hoornen , een Baard XIT -

onder aan de Keel , de Staart zwart.

Onder deezen Naam ftelt Linn^us een Beeft

voor, dat als een middeliöort fchynt te zyn

tuflehen de Geiten en Schaapen ; dat volgens

den Heer Gmelijn in Siberië gevonden wordt,

doch waar van de Hiftorie duider is. Brisson

noemt den Tragelapbus van Belloniüs Levant-

fche of Oofterfche Geit , en geeft 'er den

Soortnaam aan van Bok met de Hoornen als een

halve Cirkel geboogen , van boven rond, van onde-

ren plat. In grootte, zegthy, is dit Beeft om-

trent: een Ram gelyk. Het heeft een Vagtvan

lang roodagtlg Hair: de Beenen zyn wit, ge.

lyk ook de Bek en de geheele Buik, als mede

de Billen onder de Staart ; maar de Neusgaten •

en Staart zyn zwart. De Hals is van boven en

onderen, zo wel als de Borft, met zulke lange

Lok-

(12) Capra Cornibus arcuatis, Collo fubrus barbaro»

Caydanigra. Tragelapbus & Mufimou. Gesn. Qj&adr.x$ f.

1,D'*eu III Stuk. O J
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L Afdeel. Lokken bekleed 5 dat het Beeft een groeien Baard

XXXIV. fchynt te hebben. Op de Schouders heeft hec

riöOFD- 00k jans zwart Hair, maar aan ieder zyde van

het Lyf een Afchgraauwe Vlak. De Kop en

Ooren gelyken voor 't overige naar die van een

Schaap of Ram.

Pliniüs befchryft een Viervoetig Beeft , ge*

naamd Mufimon of Mujïmo. Gesnerus zegt 9

dat men het diestyds in Sardinië Muslo of Mus-

ron noemde, en dat het nergens anders in Eu-

ropa zoude te vinden zyn. Het heeft de Huid

en 't Hair van een Hert , gelykende voor 't ove-

rige naar een Schaap of Ram , zelfs ten aanzien

van de Hoornen. Het leeft van Kruiden * en

neemt de wyk op de allerontoeganglykfte Ge-

bergten 5 loopende zeer gezwind. De Jaagers

agten het veel om zyn Vleefch. Gesnerus is

van verbeelding 3 dat de Tragelaphus van Bel-

LONius.even het zelfde Dier zy. Sommigen

willen , dat de Mufimon door paaring van een Ram
met een Geit is voortgekomen 5 de andere van

een Bok en Schaap.

-Kg

XXXV,



van de Schaapen. 219

4^&4HM&$^i&4>^4>&4> ,'$4> ,'**& r- Arfdel.

• XXXV
XXXV. H O O F D S T ü I Hoofd-

stuk.

Befchryving van 't Geflagc der Schaapen, boa.

re Eigenfchappen , Ziekten. De Botjes in de

Lever , - Wormen in de Kop , Hairballen in de

Maag. De deden der Voormeting. Een Her-

maphroditifch Schaap. Profytenvxm rfeSchaa.

penweidery in verfcbeide Landen, Gebruik van

de Wol, Huid, Smeer, enz. Verfcheidenhe-

den der Schaapen : Spaanfche , Tslandfcbe ,

Afrikaanfche , Arabifche met breede Staarten, 't

Guineefche Schaap; het Cretifche met gedraai-

de Hoornen.

[Et Geflagt der Schaapen is .zo algemeen Naamen,

bekend over den Aardbodem , dat men 'er

in de meefle Taaien verfchéide Naamen aan ge-

geven vindt, naar de verfchillendheid van Sexe,

Ouderdom en andere Omftandigheden. De He-

breen noemden den Ram AU en Eel , het Schaap

Zon, Zoneb en het Lam Kebes; de Grieken den.

Ram Krios, het Schaap 'O/V, waar van de La-

tynfche Naam Ovis afkomftig zal zyn. . Voorts

noemde men, 'in 't Latyn, den Ram Artes 9 en

een gefneeden Ram ofHamel Vervex; een Lam
dat zuigt Agnus fubrumis en een gefpeend Lam
obrumis. Men maakte ook onderfcheid tuffchen

de Schaapen , wordende de gefchoorene Min® y

die weinig Wol hadden en klein van ge*

Halte waren, Apicce, de anderen Lanatce, we-

1. Deel. III. Stuk. £enS



9.2Q Beschr yving
LAFDEEL.Sens haare dikke Vagt, geheeten. By de Spaan-

XXXV. fchen zyn de Naamen van Camero , Oveia en

Hoofd- Cordero ; by de Italiaanen die van Montono of

Ariete , Pecora en Agna , Agno of Agnello ; by

de Duitfchers die van Wider> Scbaaff en &z&fc

of Lamblin , in gebruik : de Franfchen noemen

den Ram Belier en gefneeden zynde Mouton ,

het Schaap Brebis en het Lam Agneau : de En-

gelfehen den Ram Ram of Tup 9 het Schaap

Scheepe , en het Lam Larnbe of üogg. By de

Schotten is de algemeene Naam Heirth , by de

Switzers Herman , in Poolen Owa en in Swee-

den Foar.

Kenmer- Men verftaat 'er een Geflagt van Beeften door,

ken
'

f

welks onderfcheidende Kenmerken op 't oog ge"

makkelyker dan door eene naauwkeurige om-

fchryving te bepaalen zyn. In 't algemeen

noemt men ze Woldraagend of Wolvee; doch

in dit Geflagt komen Soorten of Verfcheiden-

heden voor, die de Vagt veel minder Wollig

hebben dan de Geiten ; anderen met volkomen

Geiten-Hair. Ook neemt de Heer Limmeus 9

en Brisson in navolging van hem, het kenmerk

van de Hoornen , die van binnen hol , agter-

waards gekeerd, omgekruld en rimpelig zyn.

De Tanden komen overeen met het overige

Vee.

Soorten Brisson , die eenige Verfcheidenheden op zig

zelf befchouwt , heeft vyfderley Soorten ; het

tamme of gewoone , het breedftaartige , lang-

ftaartige , het Afrikaanfche ea Guineefche

Schaap
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Schaap. Linnmjs betrekt de vier eerden al- 1. Afdeel.

temaal onder zyn eerfte Soort, en voegt by het XXXV.

teacfte nog het Griekfche Schaap; zo dat hy
SJ^

FD "

drie Soorten heeft.

(i) Schaap met de Hoornen platagtig , half*
L

maanswyze krom.
t Raitïe

Onder alle Viervoetige Dieren fchynen de Eigen-

Schaapen wel de domiten te zyn : zy weeten ^ha'?Pen*

het gevaar 5 dat haar dreigt, niet te vermyden

en komen naauwlyks by den Menfch om haare

nooddruft. Die gemeenzaamheid , welke in de

Geiten doordraait , ontbreekt haar. Zy bezitten

de zagtmoedigheid tot zulk een trap, dat zy

naauwlyks geluid geeven, hoe zeer menze ilaat

of pynigt , ja ondergaan de dood byna zonder

eenige tegenkanting. Het ontneemen der Jon-

gen, dat de meefte Dieren verwoed maakt,

fchynt haar naauwlyks aandoening te geeven , en

men ziet 'er die onderlinge genegenheid niet in

:

zo dat zy elkander naauwlyks kennen.

Deeze domheid en vreesagtigheid heeft nog

immer zo veel plaats in de Hamels ofgefneeden

Rammen ,
' als in de Schaapen. De Ram heeft

anders nog eenige dertelheid : hy vegt tegen de

andere Rammen en randt fomwylen zelfs den

Herder aan : doch als hy gefneeden is vervalt

al

(i) Ovis Cornibus compreffis lunatis. Syft. Nat. Vt
Ovis. Gfskt, Qtoadr. 138. A-ldrqv. Bif»!c 370. JoNix,
Q»*dr. Tab. XXII. Fig. 1,2,3. RaJ- Q&*fa 7$*

l Dkzu 111 STtK.
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Hoofd-
stuk.

LAFDBEL.d die moedigheid. De Hamels toonen hunne

XXXV. vreesagtigheid , door op het mïnfte gerugt te

vlugten en troepswyze tegen elkander aan te

dringen , blyvcnde, zo lang de oorzaak van die

vreeze duurt , op de zelfde plaats onbewoogen

liaan , hoe zeer het regene of fneeuwe. Omze van

die plaats af te krygen , moet 'er een Voorgan-

ger zyn, dien men door lift of geweld voor uit

doet loopen , en dien zy op de voetftappen

volgen. Zulks zou den Herder een onbefchryf-

lyke moeite veroorzaaken , indien hy geenen

Hond had 5 die bewaatn was om den Voorgan-

ger van dit domme Vee te geleiden en den weg

aan te wyzen.

Zwak. De Schaapen zyn zwak van natuur : zy kun-

heit*. nen niet lang noch fnel loopen , zonder te hy-

gen naar den adem , en de groote Hitte bena-

deel tze niet minder dan de zwaare Koude en

Vogtigheid. Ook moet by het Oonen derzel-

ven een byzondere zorg gedragen worden voor

de Moer en voor het Jong. Het Lam komt

dikwils dwars of met de Pooten voor; en dan

zou het Schaap derven , indien men het niet te

hulpe kwam: men haalt ook, zo dra het ge-

oond heeft , de Prammen uit , dewyl , het gene
5
er in is , fchadelyk zou zyn voor het Zuiglam

,

dat vervolgens, drie of vier dagen, met de

Moer opgeflooten wordt gehouden , en midde-

lerwyl voedt men het Schaap met goed Hooy en

gemalen Gerft of Zemelen met een weinig Zout

gemengd y geevende het laauw Water , dat

met
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niet Meel is wit gemaakt, te drinken. I.Afdeel.

De Lamineren van de eerde Dragt zyn nooit XXXV.
zo goed als die van de volgende. Men kanze Hoofd-

STUK»
reeds op den Ouderdom van een Maand fpee-

nen; doch het is beter, zulks niet te doen dan

op dien van zes Weeken of twee Maanden.

Men fnydtze als zy vyf of zes Maanden oud

zyn , of zelfs een weinig laater $ in 't Voorjaar

of den Herfft , als 't zagt Weer is. Deeze be-

werking gefchiedt op tweederley wyze: ge-

woonlyk haalt men de Balletjes uit door een

Opening, die in 't Zakje wordt gemaakt , en dit

heet eigentlyk fnyden: maar fomtyds bindt men-

zealleenlyk af, beknellende het Balzakje vanbo-

ven met een daar om gebonden Koordje , 't welk

hetzelve doet derven en afvallen. Het Beeft

wordt 'er lufteloos, zwak en ziekelyk door:
,

des men het in de eerde dagen , door eenige Ze-

melen met Zout gemengd , tot herftelling tragt

te brengen. •

Op den Ouderdom van een Jaar raaken de '* ^7erwis"

felen der
Rammen, Schaapen en Hamels, hunne tweexanden.

onderde Voortanden kwyt. Zy hebben, gelyk

de andere herkaauwende Dieren, geene Sny-

tanden in de Bovenkaak. Op agttien Maanden

Ouderdom vallen de twee naafte Tanden ook

uit , en op de drie Jaaren zyn die uitgevallen

Tanden weer vervuld : dan heeft het Beed al

de Tanden egaal en taamelyk wit ; maar , naar

maate hetzelve in Ouderdom toeneemt, wor-

den de Tanden ftomp , ongelyk en zwart. De
x. vs.ru in stux, Jaa«
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I. Afdeel. Jaaren van den Ram kent men aan de Hoornen*

XXXV. die pg in 't eerde Jaar reeds vertooncn, dik-

Hoofd- wys ^orl na 4e Geboorte , en jaarlyks een Rins
STUK.

meer krygen , zo lang hy leeft. De Schaapen

hebben gcmeenlyk geen Hoornen , maar op den

Kop zekere ukpuilingen van het Been: ook

heeft men Schaapen gezien met twee en zelfs

met vier Hoornen, doch minder omgekruld en

korter dan ds Hoornen van den Ram. Als het

'er vier heeft, zyn de twee buitenften korter

dan de twee anderen.

Zonder. Dit brengt my het Voorbeeld in gedagten

* in§e van een zonderlingen Hoorn , dien een Schaap

,

de Keel dat m November des Jaars 1754 levendig aan

van een je Koninglyke Sociëteit van Londen vertoond

Pl. XXV. werdt, aan de Keel hcidt, gelyk hier nevens is

&p *• afgebeeld. Het Beeft was met deezen Hoorn

gebooren en hadt denzelven toen reeds , in even-

redigheid, byna zo groot als naderhand; zyn-

de , wanneer het te Londen gebragt werdt , drie of

vier Jaaren oud , en van grootte als een wel ge-

groeid Schaap, van de grootften in haar Soort.

De Eigenaar zeid' , dat de Hoorn toen zes-en-

twintig Ponden woog ; dien het Beeft , met ver-

wonderlyke kragt , heen en weer flingerdeenop-

ligtte. Wanneer het Gras wilde eeten, liep

het voor uit, en liet, al bokkende, den Hoorn

tulTchen de voorfte Beenen fleepen , waar door

het zyne Neus aan den Grond kon brengen

:

want de Huid , waar aan de Hoorn hing , was

•buigzaam , en de Hoorn zelf hadt van binnen

eesie
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feéne holligheid , die gemeenfchap fcheen te heb- r. Afëèih

ben met de Vleezige deelen van den Hals. Som- XXXV*

tyds kwani de Hoorn in zulk eènepldatzing, dat
H(?0FJC*-

de Huid geftrengeld werdt , en dit gaf het Schaap

veel Ongemak; doch het wift zig weldrsi door

gewoonte te redden j en den Hoorn neder tus-

fchen de Pdoteri te brengen. Men heeft dé

Huid opgevuld en met deezen Hoorn in hëè

Kabinet van de Sociëteit geplaatft. Luiden ; dié

by het dooden en villen tegenwoordig zyii ge-

weeft, verzekerden, dat uien binnen het boven-

lïe van deezen Hoorn ; daar hy , tot de helft

der langte toe , hol was j gevonden heeft een

Bekkeneel, van eene famengetrokkene ronde

gedaante, en een Zak met geronnen Bloede

waar iri iets was , dat naar de Lever en Long

van een Schaap geleek , benepens een volmaakt

gezonde Nier (*).

Hier uit agt de Heer Nichols hét waar-

fchynlyk , dat dit een foort van Misgeboorte

zy geweeft van famengegroeide Tweelingen^

vergelykendé hét mët die Kinderen , waar van

ik de Afbeelding te vooreri gegeven heb (f)J

Èn 't is oprrierkelyk , dat de Schaapen of *Ram-

men in Devonshire , alwaar dit ter wereld was

gebragt, natuurlyk zodanige Hoornen op deri

Kop draagen, niet halftriaanswyze gekromd*

Ook heeft de Heer Ruisch verfcheide Schaa-

pen ontleed, wien Footen uit de Nek gegroeid

wa-

(*) Phildflph. Tranfaa* Vól. XLÏ*. Part *. p. i£f.

(t) Zie 't I. Stuk dcezer NatuurL HijUrk. Plaat IlÉ
I.Deül. Hl. Stuk- P
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Hoofd
stuk.

Voort'

teeling.

LAfdeel. waren; zo dat het Voorbeeld van Misgeboorten

XXXV. niec ongewoon is in die Beeft, waar in hy eens

twee, Milten gevonden hadt, en bovendien ge-

waagt hy van een Schaapen-Lever , met vyf

Galblaasjes daar aan (*).

De Ram is op den Ouderdom van agttiea

Maanden , en het Schaap op dien van een Jaar,

ter Voortteelinge bekwaam : maar men doet

beft zo lang te wagten , dat de Ram drie en

het Schaap twee Jaaren oud zy , eer men ze

laat fpeelen. Het al te vroege en zelfs heteer-

fte Voortbrengzel van deeze Beeften , is altyd

zwak en niet behoorlyk gefield. Een Ram kan

gemakkelyk vyf-en«twintig of dertig Schaapen

befpringen ; men kieft 'er de fterkften toeuicen

van de fraaifte geftalte : hy moet gehoornd zyn;

want de ongehoornde Rammen zyn, in dit Kli-

maat, zo bekwaam niet tot de Voortteelingv

Een goede Ram moet den Kop dik en zwaar

hebben, het Voorhoofd breed, de Oogen groot

en zwart, de Neus opgewipt, de Ooren groot,

den Hals dik , het Lighaam lang en hoog op de

Poolen, de Lenden en
?

t Gat breed, groote

Ballen* en een lange Staart. De beften zyn de

witte, dik van Vagt aan den Buik, en op den

Kop zodanig, dat de Wol hun over de Oogen

heen hangt. Men verkieft ook, tot de Voort-

teeling , Schaapen , welker Wol dikft , langft

en fynft is, en die tevens groot zyn van fta-

tuur

(*) Ruisch. uAdvers* ^Amtom. Dec, I, Cap. VIII»
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tuur, dik van Hals en vlug ter been. De vet- 1. Afdee&,

ften, merkt men aan, zyn het miskraamen meed XXXV.

onderhevig. ^
De Springtyd der Schaapen duurt Van 't be- S pringtyd

gin van November tot aan 't end van April : en Dra^t;

nogthans kunnen zy 't geheele Jaar voortbren-

gen , indien men haar, zo wel als den Ram,

Verhittend Voedzel geeft; gélyk zout Water of

Pekel, en Hennipkoeken. Men laat ieder Schaap'

drie- of viermaal befpringen , en neetat waar

,

dat zulks niet in Regen en Onweer gefchiede:

want de Vogtigheid is hier in hinderlyk en eed

Donderflag kan ze doen miskraamen* Zy moe-

ten , na het befpringen , een of twee dager!

van 't Land gehouden worden; vervolgens laac

men ze naar gewoonte weiden , doch geeft hun

de Pekel en liennipkoeken niet meer. De tyd

der Dragt is vyf Maanden , en gemeenlyk bren-

gen zy één Lam , doch fomtyds ook twee

,

;

voort. In de warme Lugtftreeken kunnen zy

tweemaal Oonen in 't Jaar. Zy geeven zeven

öf agt Maanden lang Melk. De Schaapen,

wel opgepaft zynde, kunnen geduurende haar

geheelen Leefcyd, dat is tot den Ouderdom

van tien of twaalf Jaaren <> Jongen voortbren-

gen ; doch doorgaans zyn zy op haar zevende

öf agtfte Jaar reeds onbekwaam daar toe. De
Ram, wiens Ouderdom tot de twaalf of veer-

tien Jaaren reikt , deugt niet om te Springen

dan tot zyn agtfte Jaar.

In Vrankryk is men, zo de Heer deBüffok c u•* ccnaapèa-

É
X.PiESL. III Stuk, P 2 aan.
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L Afdeel. aanmerkt , zeer zorgvuldig omtrent de Schaapen,

XXXV. Men (telt de Kudden onder het opzigt van een

Hoofd- Herder, die haar naar verhevene Vlakten en droo-

STÜÏi#
ge Heuvelen geleidt, vermydende de laage en

Vrankryk. Moeraffige Landsdouwen, s Winters zet men-

ze op 't Hok, en geeftze Haanekammetjes ,

Rupsklaveren , Bladen van Olme- en Eflcheboo-

men en dergelyk droog Voedzel y zelfs Zeme-

len en Kaf, onder 't Hooy. Men laatze dan

egter , als 't goed Weder is , fomtyds eens ver-

lugten, brengende haar omtrent tien Uuren 's

morgens buiten, en te drie Uuren 's namiddags

weer in huis. In 't Voorjaar en de Herfft ^ in

tegendeel 5 laat men de Kudde uit de Stal , zo

dra de Zonde Rym ofDaauw heeft opgedroogd,

en in 't Veld blyven tot dat de Avond valt. In

die beide Saizoenen is 't genoeg dat zy eenmaal

's daags drinken , tegen dat zy weer op 't Hok

gaan 5 alwaar zy altoos eenig Voecler, doch in

minder veelheid dan 's Winters, moeten vinden.

In de Zomer is 't alleen , dat men ze al haar

Voedzel op 't Veld Iaat zoeken en tweemaal 's

daags te drinken leidt. De Herder brengtze 's

morgens heel vroeg uit, en wagt tot dat de

Daauw opgevaren zy, wanneer hy de Beetëen

vier of vyf Uuren laat eeten ; zo dat zy op 't

heetfte van den Dag weder in de Schuur of op

eene Lorameragtige plaats gebragt worden , na

dat zy gedronken hebben : te drie of vier Uu-
ren 's namiddags', wanneer de Hitte vermin-

dert j
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dert, laat hy ze wederom weiden* tot aan den j *
FD

avond. XXXVm
'

Het is de Koude niet, die de Boeren in Hoofd-

Vrankryk noodzaakt om dit Vee , het geheele
STÜK *

Jaar door, by nagt in de Schuüren te bergen ;i3nd, enz?"

maar de Wolven dwingen hun hier toe. Zy zou»

den zelfs , waarfchynlyk , friflcher, gezonder en

zindelyker zyn , indien menze de nagt over op

'e Veld kon laaten , gelyk in Engeland , alwaar

dat Ohgediert is uitgeroeid. Immers men doet

zulks ook in Holland , den meeden tyd van 't

Jaar , en op TefTel blyven zy zelfs den gehee-

len Winter buiten ; gelyk ikinsgelyks vind aan*

getekend , dat op de Eilanden aan de Weftzyde

van Noorwegen veele Hamels in 't wilde loo*

pen , die nooit in huis komen en 's Winters de

Osfen, welken men daar ook vet weidt 9 het

Gras van onder de Sneeuw helpen opkrabbelen*

vergenoegende zig, als de Osfen hunnen Buik

vol hebben , het overige af te fcheeren. Men
geeftze deswege den Naam van Udgangs - Va-,

dre , dat is uitloopende Weeren. Deeze wor-

den veel vetter , grooter en hunne Wol is bete^

en fchooner, dan die van eenige anderen. In

Engeland maakt men 's Winters de Hamels vet^

door ze te laaten loopen op Landen , die mee

Raapen zyn bezaaid : men houdtze in Hokken,

die verplaatft kunnen worden, en dus meftca

zy weder het Land met hunnen Drek. Iets

dergelyks heeft in Gelderland en de nabuurigö

i.'Deel.. 111 stuk, P 3 Stree-



^3o Beschryving
Ï.AFDEEL.Screeken plaats, alwaar dit Vee 's avonds opge-

XXXV, haald wordt in Schuuren, die op de Grond met
Hoofd- eene jaag afgeftoken Hey-Zooden belegd zyn

,

waar op de Beeften hun gevoeg doen , en dit

levert een bekwaame veelheid van Meft voor

de Boekweitteeling en Tabakslanden uit,

Vetweidin^ De Hamels en oude Schaapen, die men vet
fier Hamels

jden wi j worcjen jaarlyks van de andere af.
p| peeren. J

.

gefcheiden en tot een byzondere Kudde gemaakt,

In Vrankryk is men niet minder zorgvuldig in

het oppaflen derzelven, dan van het Melkvee.

Dewyl men bevonden heeft , dat de zwaare

Hitte van de Middagzon, in de Zomer, hun

grootelyks hindert , worden zy omtrent agt of

negen Uuren 's morgens weder in de Schuur of

Stal gebragt , alwaar menze eenig Zout geeft,

omze tot drinken aan te zetten , laatende hun
s
s namiddags weder uitloopen. Deeze Beeften

laat men onbefchroomd het Gras affchee-

ren , terwyl het nog nat is van den Daauw;

dewyl de Vogtigheid hunne Vetwording bevor-

dert: doch dit Vet is maar een foorc van Wa-
terige uitzwelling , die het Vleefch laf en fmaa-

keloos maakt. Indien men de Hamels regt goed

wil hebben, moeten zy altoos, en in alle Lan-

den , met vaft Voedzel gefpyzigd worden ; waar

toe men ze 's Winters in een Stal zet , en hun

daar eenigen tyd, behalven 't Hooy, met Ha-

veren- of Gerilen-Meel , Koeken en Boonen

yoert, geevende hun daar onder eenig Zout*

\
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*t welk byzonder tot de Gezondheid van deeze 1. Afdeel.

Beeften ftrekt (*), XXXV'.

't Is bekend, dat de Schaapen niet allerlev
ilooFD-

r J STUK*
Kruid even gretig nuttigen. Zy laaten het wee-

v
. ,

lige Gras ftaan 3 om , indien zy gelegenheid

hebben, de teere Spruitjes van de Heideeneen

kort doch fappig foort van Gras , dat in drooge

Landsdouwen overvloedig groeit, teeeten: ook

fcheeren zy het Land , daar de Osfen het wee-

ligfte Gras hebben afgeroomd 5 gretig naa ; maar

de Bosfen , welke de Osfen laaten ftaan , zullen zy

niet eeten, dan door 't uiterfte gebrek daar toe

gedwongen zynde (f). Sommige Planten \

wederom, zyn 'er, die zy byzonder graag ee~

ten
,

gelyk het Tasjes-Kruid of Herders-Tas

,

om welk op te zoeken zy de Bouwlanden , wan*

neer zy 'er in kunnen komen, doorfnuffden.

Veele Kruiden zyn 'er , die zy in 't geheel niet

aanmaken ; 't zy-, dewyl zy 'er geen Smaak in

hebben , of om dat de Natuur haar leert , dac

dezelven vergiftig zyn. Egter fpeelt in dit ge-

val de domheid der Schaapen wel degelyk haare

rol : want, gelyk het zeker is dat zy de Alfem

eetei3, 't welk weinig fynheid van Tong aantoont

:

zo heb ik zelf meermaalen gezien , dat de Schaa-

pen gretig aanvielen op de Taxisboomen , wel-

ken

(*) Vergelyk de TJitgeZogte Verhandelingen* VI. Deel.
bladz. 58c.

(f) Men zegt voor een Spreekwoord: dat in een Land,

daar vier Osfen geloopen hebben, nog twee Paarden bun

Voedzel kunnen vinden , en dat 'er vervolgens nog genoeg

te eeten is voor zes Schaapen of Lammeren.

J. Pfifit. lil, Stuk> P 4
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Ï.AFOERL.ken een doodejyk Vergift voor haar zyn. Dus

XXXV, heeft de Schepper gewild, dat een voor ons

Hoofd- allernuttigft Beeft onze bewaaring niet ontbee-
STUK»

rep zoude kunnen

!

Planten Sommige Planten zyn 'er , die een zonderlin-

Myk. êe uitwerking op de Schaapen hebben. Men

heeft opgemerkt , dat de geele Water-Affodil-

len , indien dezelyen van deeze Beeflen gege-

ten worden , haar zo zwak maaken , dat zy op

de Beenen naauwlyks kunnen ftaan. De Unjer*

lf Voorjaars gegeten, ;oet haar miskraamen.

Verfcheide andere Kruiden zyn haar fchadelyk ,

ïn 't byzonder het Wol- ofKatoengras, dat aan
s
t end der Steelen zekere Vlokken draagt , waar

jn de Zaaden zyn vervat, groeijende veel in

yogtige plaatfën van Holland. Men verwon-

dert zig hier dikwils , hoe het bykqme , dat de

Schaapen op digt aan elkander gelegen Landen,

die enkel door Slooten afgeperkt zyn , op 't ee-

ne wel tieren , op 't andere ziqk worden en der-

ven : J3 ik weet d^t dit verfchil zig openbaart

ïn Landeryën , die door een Weg alleen van

elkander zyn gefcheiden : om van byzondere

Diftrikten, die door de hooge of laage legging,

jn dit opzigt , goede of kwaade Weiden uitleveren,,

noch van hef blykbaare nadeel der natte Saizoe-

ïien', niet te fpreeken. 't Was derhalve wel

de moeite waardig , onderzoek te doen naar de

foorten van Gras en Kruid , die op deeze Lan-

den groeijen: want mifichien hangt dit onder-

fcheid, ten gröotften deele, daar van af.

De
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De Schaapen zyn veelerley Ziekten en Onge- 1. Afdeeu

makken onderhevig, Onder dezelven is de Schuif- XXXV.

rieheid een van de gerneenften , waar door zy iï° *v-
ö

,

ö J STUK.
aangetaft worden , als het Weder, kort na den tyd

7iektg

dat zy gefchooren zyn, broeijig heet wordt, of derSchaa»

dat 'er veel koude Regens vallen , of wanneer Pen*

zy door Vliegen fterk geplaagd worden. Ver-

fcheide uit- en inwendige middelen zyn 'er tegen

deeze Kwaal , waar onder het ingeeven van bit-

fiere Kruiden en Zwavel , het waffchen in Zeewa-

ter of in een aftrekzel van Tabak, niet van de

minfteq is. Deeze Kwaal vereifcht , dat meu

dp zodanigen van de anderen afzondere, dewyl

zy anders de gantfche Kudde befmetten zouden.

Somtyds. krygen zy de Koorts, die een Ader-

laating vordert; als ook de Hoeft , Verkoud-

heid, Teering en dergelyke Kwaaien, waar te»

gen hun veelerley verzagtende Borftrniddelen 9

inzonderheid een Afkooksel van Hoefbladen,

dienftig zyn. De Snotterigheid, die ook anderen

aanfteekt, fchynt byna zonder hulpmiddel te

zyn, en vereifcht, dat men dezulken, zowel

als die door de Vee-Peft worden aangedaan , fpoe-

dig van de anderen afzondere. Zy zyn , geiyk

de Koeijen, eene Wervelziekte of Duizeligheid

onderworpen , welke haar over eene zyde rond

doet draaijen , en men heeft fomtyds een Klap*

haar aan die zyde van deri Kop gegeven , daar

tegen dienftig bevonden. De Heer Scheüch-

zer nam in de Alpifche Gemfen waar, dat dee-

ze Ziekte een Watprblaas tuffchen de Vliezen

J. Djsei. lil Stuk. P j ea



$34 Beschryving
L Afbeel* en de Herfenen tot haare oorzaak had. Tegen

XXXV, de Luizen befmeert menze met Zalve , be-
Hoofd-

ftirooïczo met Poeijers of wafchtze in Afkook-

zeis, die dit Ongediert vernielen.

Botjes la Onder dit alles is de Bottigheid een der ge-

pt/xxv! meenfte en e^gfte Kwaaien. Dezelve gaat al-

ffp 2. toos met eenig Ongemak van de Lever gepaard
5

in welker zelfftandigheid zekere Wormen groei-

jen 5 die van den Heer Redi reeds naauwkeurig

befchreeven en afgebeeld zyn , gelyk dezelven

by A , in Fig. 2 , vertoond worden. „ Zy heb*

35 ben , zegt die Autheur , de figuur van Kau-

,, woerden-Zaad 3 of liever van een klein 3 dun

3, Myrtheblaadje met een Steekje; hunne kleur

3, is Melkagtig wit 3 en 'er blinken veele tak-

33 jes van Vaten, of Buisjes 3 in door, die uit

3, den geelen groen zyn. Op de vlakte van hun

33 Lyf is een Bek 3 "of rond gaatje, niet ver van

33 het Steekje. Dikwils vindt men deezeWor-

3, men in de Galblaas , en zy zwemmen ook in

3, alle Vaten van de Lever 3 de Slagaderen aL

3, leenlyk uitgezonderd 3 waar in ik dezelven

s, nimmer heb gezien. Ik zou gelooven, dat

3, zy in de Galblaas gebooren worden 3 en al

3, knaagende zig een weg baanen, gaande uit

„ de Galbuizen in de Bloedvaten over 3 alwaar

3, zy, te zeer vermenigvuldigd zynde, de in*

3, wendige zelfftandigheid van de Lever uit-

3, knaagen en holligheden daar in maaken,

3, daar het Bloed, met Gal gemengd, Poelen

3, formeert, neemende een kleur aan uit groen

3, en
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„ en graauw gemengd, leelyk in 't aanzien en i.afdeeu

„ bitter van fmaak : zo dat iemand , die zulk xxxv»
„ een Lever wel befchotiwd beeft, niet ligt Hoofd-.

p daar van zal ecten (*) ".
STVKm

De Heer Nichols, Lyf-Arts van wylen zy-

ne Majefteit , George den II. , Koning van En-

geland 3 heeft onlangs aan de Koninglyke So-

ciëteit een nieuwe Afbeelding medegedeeld vaii

deeze Wormen of Botjes uit de Schaapen-Le-

ven Zie Fig. 2 , J3. Hy merkt aan , dat het

een kleine platte Worm zy, gelykqnde naar

den Vifch 5 dien men Tong noemt; waar van

dikwils veelen in de Galbuis gevonden worden*

De eigenfchap van deezen Worm is, zegt hy,

dat dezelve altoos een Steenen Muur bouwt toe

zyne befchutting, welke de gedaante van 6e
ê

Galbuis heeft , en dus dezelve geheel verftopt; -

zo dat de Gal, hier door in haaren voortgang

verhinderd zynde , te rug vloeit in de Bloed-

aderen , en die geele kleur aan 't wit der Oogeu

geeft , welke het eerfte teken van deeze Ziek-

te is , gaande doorgaans de uitteering of ver-

magering, en de opzwelling van den Buik,

voor (f).

De oorzaak van deeze Ziekte meenen fommï-

gen te beïtaan in de groote Vogtigheid der Lan-

deryën, of het te veel drinken van Water , in~

zonderheid uit Slootcn, die geen doortogt heb-

ben,

(*) Redï, De zenerat. Infeflcrum. pag. 302. .

(|) Philofofb. Tranfaiï. for 1755-. \ol. XLIX. P. ï,

?. 247.

I.Deei. III Stuk,
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ï, AFDEEL.ben , en daar hetzelve dus vervuild is, of uk

XXXV. Poelen en MoerafTen. Doch anderen oordeelen
r,ooFD-

11)et meer grond , dat de oorzaak niet beftaa in
61 UK*

de overvloed van Water , maar in de Diertjes

of Infekten , welken in dat Water overvloedig

gyn. Immers de Heer Linn^üs , die deeze

Botjes Fasciol® Hepatica noemt , heeft op zyne

Reize door Gothland bevonden , dat dezelven,

foyna in alle Beekjes en Waterplasfen , zeer

dikwils zaten aan de Bladeren en Steenen; van

waar zy , ingeflurpt zynde , zig , zo men zig ver-

beeldt , door de Galbuis in de Lever begeven

zouden, om daar te neftelen, en 'er Ontfiee-

kingen ?
Verftoppingen , en eindelyk een doo-

delyke Waterzugt, voort te brengen. Behalve

^at de Reden dit Gevoelen waarfchynlyk maakt,

wordt hetzelve nog grootelyks beveftigd door

het Hulpmiddel , 't welk in 't algemeen erkend

wordt tegen deeze Kwaal van dienll te zyn;

het gebruik naamelyk van Zout of Pekel : want

men heeft ondervonden , dat de Pekel op daan-?

de voet deeze Wormen doodt (*).

De Heer Nichols merkt aan , dat men deeze

Wormen ook fomtyds vindt in de Lever der

Runderen , gelyk omtrent een Eeuw geleeden al

waargenomen was : doch men meende dat de-

zelven alleen eigen waren aan de Herkaauwende

Dieren , tot dat de Heer Daubenton , nu on-

langs , 'er dergelyken in de Lever van een Ezel

vpndt

(*) sAmmnitat. *Academ*Voh* IV. Holm.i^jp .p.186.
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vondt (zie Fig. 2, C , D.) en 't is waarfchynlyk dat I. AfdeeL.

mehze ook vinden zal in die van veele andere XXXV.

Dieren. Gemelde Heer, die een menigte Schaa-
sTJ^*°~

pen , Rammen en Lammeren , in allerley Saizoe-

nen van 't Jaar geopend en naauwkeurig bezigtigd

heeft 3 vondt 'er geen één vry van ; weshalve

hy meent > daf zy 'er altoos en in allen zyn 9

ten minde nog zwemmende in de Gal Egter

heeft hy ze niet ontdekken kunnen in de Lever

van de Vrugt , fchoon hy 'er naauwkeurig naar

zogt 5 om reden dat 3 in de Verzamelingen der

Duitfche Natuurkundigen , door den Heer From-

man gemeld wordt, dat hy zulke Botjes in de

Lever der ongebooren Lammeren had gevonden.

Die Waameeming was in Frankenland gefchied,

in 't jaar 1664, toen 'er een Ziekte heërfchte,

door welke een groote menigte van Wolvee

,

als ook van Kalvers en Vaarfen 9 weggerukt

werdt , waar van men de oorzaak aan deeze

Wormen toefchreef. Dit zo zynde, zegt de

Heer Daubenton , kan men niet twyfelen 5 of

zy draagen het Zaad van deeze Kwaal altyd by

zig (*). Sommigen hebben gewild > dat dezel-

ve aan het eeten van zeker Kruid , naar welks

Blaadjes die Wormen gelyken, zoude toe te

Ichryven zyn (f) , 't welk inderdaad zeer be-

lachlyk is.

Maar eene zonderlinge Waaraeeming ié 't, Kapelléi

welke de Heer de Büffon ons mededeelt. De
™

r

e

def
e "

Keer Schaapen;

(*> Descttptioiï dn TSelter. Paris 1753. p. 43.

(t) Jownal des Sfavans , de i'Aa 1668. p. 67.

ï. Deeu UI. Stuk.
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ï. Afdeel Heer Rouilló , Minifter en Sekretaris van Staat

XXX^ in het Departement der Buitenlandfche Zaaken

Hoofd- aan
>

t Franfche Hof, hadt hem een Brief ter
STOK

hand gefield, die , in 't jaar 1 749 > door den Heer

de Beaufort , Doktor in de Geneeskunde te

Momier 'm Tarantaife, aan deezen Staatsdienaar

was gefehreeven, Zie hier den Inhoud* „ Men

,3 heeft federt langen tyd befpeurd , dat de Ha-

9, mels , die op onze Alpen de beften van Eu-

„ ropa zyn, fomwylen blykbaar vermageren,

,, hebbende de Oogen wit , fmeerig en famen-

„ getrokken , het Bloed Weiagtig byna zonder

„ eenig kenbaar rood gedeelte, de Tong droog

,, en ingekrompen , de Neus met een geelagtig

3, Snot gevuld, dat flymig is en Etteragtig;

3, zynde uitermaate zwak ter been, ichoon zy

5 , veel eeten ; en dat eindelyk de geheele Dier-

„ lyke Huishouding in verval raakt. Uit veele

„ naauwkeurige onderzoekingen is my geblee-

,, ken, dat deeze Beeften in de Lever witte Ka-

3 , pellen hadden, met de Wieken tegen 't Lyf

3, aan geplooid , den Kop half ovaal , Hairig en

3> ter grootte van dien der Zydewormen. Meer

„ dan zeventig , die ik 'er door famendrukking

3, uit eene Lever deedt komen $ hebben my
„ van de wezèntlykheid der zaake overtuigd

:

3 , de Lever fdheurde middelerwyl aan de gant-

33 fche verhevenronde zyde van één : men nam

3, 'er geenen waar dan in de Aderen en nooit

3, in de Slagaderen: men heeft kleinen, met
"""„

kleine Wormen tevens, in de Galbuis ge-

& VOOS
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„ vonden. De Poort-Ader en de Capfula GUs- j# Afdeëi*

„ Jonii , die zig daar in,»gelyk in de Menfche- XXXV.

n lyke Lever, fchynen te vertoonen, weeken Hoofd-

„ voor de allerzagtfte aanraaking. De Long,

„ ondertuffchen , en alle andere Ingewanden,

„ waren in een volkomen ftaat van Gezond*

„ heid '\

Het ware te wenfchen, £egt de Heer de

Büffon, (en inderdaad hy fpreekt niet reden,)

dat de Doktor ons een omftandigerbefchryving

gegeven had van deeze Kapellen
9 om alle ver-

moeden weg te neemen, dat de Dieren, diehy

gezien heeft , niet flegts de gewoone Wormen
van de Schaapen-Lever waren , welken zeer plat

zyn en zeer breed , en van een zo zonderlinge

figuur, dat men ze, in de eerfte opflag van

het Oog , eerder voor Blaadjes houden zou dan

voor Wormen (*).

Ik geef hier (in Fig. 2 , E) nog de Afbeelding Wormen
van die Wormen , welken onder de Tong der in deKoF

Herten groeijen , in zekere Vleezige beurfen , ge- mlïmT
lyk ik reeds verhaald heb (f) ; om reden , dat de

Heer Redi verzekert, datdezelven, tenopzigt

van de uitwendige geftalte , volkomen gelyk zyn

aan die Wormen , welke men vindt in eenige

holligheden der Bekkeneelen van
?

t Wolvee.

Alleenlyk, zegt hy, zyn deeze kleinder, zo

Hairig niet , en met eenige zeer zwarte dwars-

ftreepjes, die op hun fpierwit Lighaam zeer af-

ftee-

(*) Hifioire natvr. de la Breb is. p. 23*

(j) Bladz. 8i, hiervoor,^

l t Deel. III. Siv&'
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Hoofd
STUK.

I. Afderl.
&eeken , getekend : doch dit heeft flegts in de

XXXV. oudften dier Wormen plaats. De twee vlakjes j

die men, aan 't eene end van 't Buisje, in de

Wormen der Herten vindt, zyn in de Wormen
der Hameien ook wel zwart, doch volkomen

drkelrond. Zy huisveften in zekere holligheid

van 't Voorhoofdsbeen , onder de inplanting der

Hoornen , en fomtyds ook wel in het Kanaal

van de Neus. Men vindt 'er zêldèn meer dan

twaalf, of vyftien op 't höogftfc, daar 'er in de

Herten dikwils twintig zyn. De Herders fchry-

ven niet zooder reden daar aan die Ziekte toe,

welke deeze Beeften als uitzinnig maakt (*) 4

en de Duizeligheid of Wervelziekte kan in de-

zelven , zo wel als in de Runderen i ook daar

van afgeleid worden.

In de Maag der Schaapen groeit fomtyds , zo
ballen in de we j ajs \n fae der Gemfen , Koeijen en andere
Maag»

Beeften , zekere Bal , die fomwylén de grootte

van éeïi Appel heeft; van binnèh met Wol,

Mos en dergelyke dingen , gevuld ; van buiten

met een Steen- of Kalkagtige harde korft over-

toogen. De Heer Daubenton verhaalt, dat

in het Kabinet van den Koning van Vrankryk

zulk een Mgagropila uit een Schaap gevonden

en als iets raars bewaa:rd worde, die van eene

önregelmaatige figuur is , ten deele rond ten

deele plat , hebbende de dikte omtrent van ëêrx

en drie vierde Duim,- dat is als een taamelyke

Kaats-

Hair-

(*) Redi , ut fupra. pag. 309V
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Kaatsbal: weegende maar iets meer dan ander- f. Afdeei*

half Drachme. De oppervlakte is wel met een XXXV*

Schors bekleed , doch oneffen , en op de eene Hoo*tf-

plaats meer uitpuilende dan op de andere , ge-

lyk dit in de Mgagropïl® uit de Koeijen ge*

woonlyk plaats heeft (*). De Heer Andersom*

die 'er een uit Noorwegen in zyn Kabinet hadt,

gaf 'er den Naam van Topbus Ovinus Norvagi-

cus aan, en men wil, dat de Schaapen op de

fVro-Eilanden in de Noorder Oceaan , door onder

de Sneeuw half begraven (taande elkander te

likken, en dus de Wol in te zwelgen, daaf

mede veel bezet raaken. Wy hebben, hier

voor, de wederlegging van dat Gevoelen in ari-

.
deie Beeften gezien (f).

Het Gelaat der Schaapen drukt , in de eerfte LigfctóffiÊ

opilag van het Oog , haare Eigenfchappen uit. geftalte--

De Oogen groot en ver van elkander ftaande;

de Hoornen nedërwaards geboo'gen'; de Ooren

waterpas- geftrekc ter wedérzyden van het Hoofd;

de Snoet lang en dun , en 't Voorhoofd bultig

:

dit alles geeft geen blyk van eenige loosheid of

bekwaamheid tot verweering. Sommige Schaa-

pen hebben zo wel Hoornen , en van gelyke fi-

guur en kleur, als de Rammen. In de genen ,

die geen Hoornen draagen, gelyk gemeend is;

als ook in de Hamels en Lammeren; draak de

eenvoudigheid en zagtmöedigheid , benevens de

weerloosheid, nog klaarder door. Ook is "eV

geen

(*) Dsstfiption ds* Cabinet. p* 71,

(f) Bladz. 191.

l.Dütu U15TVS. Ö
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LAfdeel. geen de minde fchyn van vlugheid of kragt in

XXX 7. het geheele portuur deezer Beeden : hun Lig-
Hooi

STUK.
haam vertoont zig als een logge klomp, die op

vier fchraale, flyve Pooten rud, en van de

Staart hebben zy geen het minde gebruik : in

fommigen fchynt die veeleer tot een laft te zyn,

door haare dikte en langte,

Wanneer 't gebeurt dat Rammen toornig

worden en zig tot een Gevegt bereiden , dan

doet hunne eerde beweeging veeleer vreeze en

kleinmoedigheid , dan drift en dapperheid bly-

ken ; zy houden den Kop laag en blyven eeni-

gen tyd onbeweeglyk in dit poduur ; eindelyk

naderen zy , en geeven elkander , by herhaaling,

harde dooten , met het Voorhoofd en den

Grondfteun der Hoornen : want de punt is zo-

danig geplaatd, dat zy 'er geen gebruik van

maaken kunnen , en men is die fomtyds genood-

zaakt af te zaagen, om dat dezelve tegen 't

Bekkeneel aan groeit. Zy kunnen zig op geen

andere wyze verdedigen of op elkander aanval,

ïen , dan met het Voorhoofd , en , als zy op 't

allervinnigfte vegten , zyn de Oogen zonder

vuur, de Bek en Ooren byna zjnder eenige

beweeging.

Ingewan. De Ingewanden van het Schaap gclyken vol-

^
Di komen naar die van de Koeijen en andere her-

jFVj.j. ' kaauwende Beeden; des wy, om een voorbeeld

te geeven van dit byzondere Gedel (f) , de-

zel-

(*) Vergelyk de Befchryviüg in 'i XXX. Hoofd (tuk,

hier voor , bkdz. 2.
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zeiven hier afgebeeld hebben, zo als zy zig , by L AfdeejL

de eerfte opening van den Buik , in dit Beeft voor- XXXV.

doen. P vertoont de Pens of eerfle Maag, die^"£0FD-

het grootfte gedeelte van de flinkërzyde be-

flaat; M de tweede Maag , genaamd de Muts, die

agter het Middelrift legt; B de derde of Boek-

pens , en L de Leb of vierde Maag , die in 't

Gedarmte uitloopt. Men ziet hier , dat de Boek»

pens , wanneer het Beeft ftaat , boven de ande-

ren gelegen is , en dat de Pens geheel omringd

wordt van het Gedarmte» De Nieren èyn niet

uit byzondere Klieren famengefteld , gelyk die

der Runderen; noch ook niet driehoekig, als

die van 't Paard en den Ezel; maar zy hebben,

gelyk iedereen bekend is , de gewööne figuur

van Nieren.

Het Schaap verfchilt , ten opzigt van de dee« péelèn dit

voortte©*
len der Voórtjeeling , zo veel niet van de an-j

in »

dereBeeften, als de Ram, wiens Schaft of Roe- Pl.xxv.'

de een zeer zonderling Hoofdje heeft.: zie Fig;
1 ~*^ J

4. Dit Hoofdje H fchynt te .eindigen met ze-

ker Uitwas , foodagtig van kleur , gemaakt

door een Vleezig Bultje, B,dat fchuins aan het

hovende gedeelte van het Hoofdje gevoegd is,-

en dit Bultje heeft de langte en breedte van om-

trent een half Duim, doch i$ platagtig en zeer

dun. Het Kanaal der Pisloozing, K, ftrekc zig

meer dan een Duim buiten het Hoofdje uit,

zynde zeer week en flap , zodanig , dat het lig*

telyk omflaat en tegen 't Hoofdje aangeplakt

blyft. In het Voorwerp, naar 't welke deeze

LDbku IHSiut, (£ 2 Af-
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1. Afdeel, Afbeelding gemaakt is, was 'er een dunStyfet

XXX?. S , ingebragc , om het in de langte te vertoo-

rn öofd-
Fien. De Voorhuid , V , bekleedt die alies en heeft

haar aanhegting by A, een weinig boven het

Hoofdje van de Roede, R, die, voor 't overi-

ge, twee bogten of kromten maakt, met een

Duim afftands tuffchen beiden. In de Ballen is,

gelyk in die van den Stier, een foort van Kern

overlangs, beflaande tweederden van derzelver

langte. Rüisch, niettemin, heeft getoond , dat

dezelven , ten opzigt van het Vaatagtig Geitel

,

een groote overeenkomft hebben met die van

den Menfch (*).

Die zelfde Ontleedfcundige heeft ons de

•Schaamdeelen afgebeeld vaneen Schaap, wel-

ken hem , als van een Hermaphrodiet zynde

,

van den Vleefchhouwer gebragt waren (f); doch

waar omtrent h'y met reden bezweert , dat hes

niet was geweeft dan eenWyfje; verwerpende

het denkbeeld , dat 'er waare Hermaphrodietea

(dat is Mannetje en VVyfje te gelyk) zouden

zyn, t'eenemaal (£). Hy meent, dat dezoda-

nigen altoos van de Vrouwelyke Sexe geweeft

zyn : doch de Heer Daubekton geeft ons de

befchryving en afbeelding van een dergelyk

Beeft , 't welk weezentlyk en volkomen van de

Mannelyke Sexe of een Ram was, niet tegen-

ftaatt-

(*) ThefauY. *4mtom. VI.Num. 114. & VIII. Num. 17.

(f) Thefaur. Jt'natom, Vilt. Num. 5;.

(%) lAdyerf. ^Amiom. Dec. I. Cap. 8.
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ftaande het de Schaamdeelen fcheen te hebben f 4 Afdefx»

van een Schaap. 'x\XV.

5, Men vondc (zegt hy) nu drie Jaaren ge- iiöoF°-

3, leeden (*), te Chaumes een Ram, dien men c l!

, vermoedde deel te hebben aan de natuur der phrodiriich

15 Schaapen, om dat de Pis uitkwam door eene
^ ^« r

33 opening in de Bilnaad: niettemin vertoonden Big, 5.

55 de Ballen zig uitwendig en waren zeer we--

5 , gemaakt. Men liet deezen Ram zien aan den

55 Heer Hertog van Chaulnes, wiens liefde voor

59 de Weetenfchappen hem oplettende maakt

„ op alles , dat tot derzelver bevordering kan

5) dienen. Hy oordeelde 3 dat dit Dier waardig

5 , was ontleed te worden, en deedt ons hetzel-

35 ve te Parys brengen. De opening van de

5, Voorhuid en 't Hoofdje A, {Fig. 5 3)-beven-

„ den zig als gewoonlyk geplaatft, maar het

„ Hoofdje was niet doorboord; daar was niet's

35 dan een Sleufje B, B, 't welk aan den rand

53 van de Voorhuid aanvang nam 3 en zig uit-

5 3 flrekte langs de Roede , gaande tuffchen de

33 twee Ballen C 3 C door , tot digt aan de

,3 Staart toe. De opening D 5 daar het Beeft

3, zyn Water loosde, was in dit geutje , .opee-

33 nigen afftand van het Fondament E. Wan-

33 neer het Beeft geopend werdt, vondc men

33 de deelen der Voortteeling even als gewoon»

S 3 lyk in een Ram , behalve dat de Watergang

33 eindigde aan den wortel van de Roede : ge-

» lyk

(*) Dit moet omtrent het jaar 17JO, of nog vroeger

rgweeft zyn.

J. Duel. III Stuk, , Q 3
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%$6 Beschryvïng
|,Afdeel.»> lyk men zien kan in Fig. 6; alwaar A de

XXXV, Vj Voorhuid verbeeldt, die overlangs , en B

CJ}
00FD *

3v het Hoofdje , dat overdwars is doorgefneeden ,

„ zonder eenig blyk van een doortogt of K$-

„ naai : C het geutje , dat zig langs de Roede

„ uitftrekte : D het Aarsgat of Fondament : E

„ de Endeldarm : F de plaats daar de Water-

„ gang eindigde, en door welke de Waterloo-

„ zing gefchiedde : G, G de Zaadblaasjes

:

,, H, I, Styletten, die in den Watergang ge-

5, bragc zyn , dwars door de Afvoerende Buizen

s , K, K, om de Openingen L, L, van de

,, Zaadblaasjes aan te wyzen : M , M de Bal-

,3 len: N, N de koordjes der Zaadvaten: Q
9,

de Blaas en P, P de Pisleiders. Men vondt,

9, ter plaatfe daar de Lyfmoeder der Schaapen

3, gelegen is , twee Vleezige Lighaamen Q, Q,
•, die in den eerften opflag , door hunne figuuf

3, en plaatzing, eenigermaate fcheenen te gely-

3, ken naar een verwelkten Lyfmoeder'; maar

33 by naauwkeurig onderzoek vond ik geen over-

53 eenkomft van dezelven met dit Ingewand".

't Is opmerkelyk , dat de Heer Rüisch in

&yn Wyfjes-Hermaphrodiet ook iets vondt dat

naar Ballen geleek : weshalve men evenwel zou

mogen denken , of 'er eenige vermenging van

de beiderley Sexen , in deeze beide Onderwer-

pen , had plaats gehad. Deeze Mannetjes-Her-

maphrodiet , egter, was, zo min als die van

Rüisch , 'm ftaat tot de verrigtingen der beide

Sexen, zelfs niet tot die van een Ram; of

fchoon
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fchoon het fcheen te blyken , dat hem , behal- I. Afdeel.

ve den doorgang in de Schaft en 't Hoofdje, XXXV.

piets ontbrak, 't gene tot de Voorcteeling in J^'
*

een Mannelyk Beeft vereifcht wordt.

Het Schaap is zekcrlyk een der allernuttigfte Prof van

Beeften. Deszelfs Wol, Huid, Vleefch, In-cieSchaa-

gewanden, Smeer, ja de Drek of Keutels zelfs, tweeden.'

worden van den Menfch gebruikt; 't welk aan-

leiding gegeven heeft tot het algemeen bekende

Spreekwoord: 't is al goed dat van 't Schaap

komt. Sommigen rekenen zelfs, dat de Schaa-

penweidery voordeeliger zy, dan het vetweiden

vanOffen ; 'twelkzekerlyk in drooge, fchraale,

zandige Landsdouwen waar is. Zie hier, hoe

men in Swecden de Rekening opmaakt. Vyf

Schaapen hebben niet meer Voedzel noodigdan

één Os, en leveren egter meer uit : want vyf

Schaapen geeven jaarlyks, in de Heifft , tien

Pond befte Wol , en 's Voorjaars tien Pond ge-

ringer foort , waar by men tien Pond mag voe-

gen voor de Wol der Lammeren
f

dit maakt der-

tig Pond , en bedraagt , voor tweehonderd Schaa-

pen , 450 Zilveren Daalders : hier by tweehon-

derd Lammeren van 2 Daalders het ftuk , dat

is te famen 850 Zilveren Daalders , of, om dat

dezelven ieder nagenoeg 1 8 Stuivers Hollandfch

Geld doen, 765 Hollandfche Guldens, en dus

het .profyt van de vyf Schaapen te famen 13

Guldens en 5 Stuivers in 't Jaar (*).

Zonderling is 't , dat in Sweeden de Schaapen Scheertyd

twee-^yrank "

f*) Uit de Jtmmnit* <Acad. van Ltnn^üs. Vol, IV, p,
J. D&EL. III. Stuk, Q 4
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j. Afdeel. tweemaal 's Jaars gefchooren worden , gelyk ir\

XXXV. de warme Lugtltreeken , daar men niet fchroorqt

Hootp-
fet geeft geheel kaal te maakeni door 't zelve

"*TUK

al de Wol van *t Lyf te plukken. In Vrank-

ryk en de Nederlanden doet men zulks maar

eens, en wel in de Mey-Maand, in 't midden

van den Zomer of in de Maand July (f) , fchee-

rende de Wol het Beeft met een groote Schaar

af, en laatende de Hamels een gedeelte van

hunne Vagt behouden, op dat zy tegen de

Koude befchut zouden zyn. Het Scheeren ge-

fchiedt in Mey 9 om dat het in de Maand Apri[

nog te koud is , en , zo men de Maanden Juny

of July afwagtte , zou de Wol in 't overige

van den Zomer dikwils niet genoeg aangroeijen ,

om de Beeften in de Winter te verwarmen.

De Wol der Hameien is doorgaans overvloedi-

ger en beter dan die der Ooijen of Melkfchaa-

pen : die van den Hals , en van boven op de

Rug , is de befte; die van onder aan den Buik

en de Keel de flegtfte, en de Vagt der van

zelf geftorvene of zieke Schaapen deugt nie
t

veel.

189. De waarde der Zilveren Daalders in Hollandfch

Geld overgebragt , volgens de Uniwrfal Table of Money
van Parair e. Merk aan, dar de waarde van de Melk
hier nier is bygevoegd. Ik vind in de Kronyk van 't Dorp

Schagen aangerekend, dar een Schaap, aldaar geweid, re

Amllerdam verkogt en geflagt , opbragr omtrent 100

Gulden, bl. 10.

(f? Vergelyk de Uitgez. Verhandelingen. VI. Deel,

bladz. 581 : alwaar zulks van de Schaapen in de Zuide-

lyke deelen, aan de Grenzen van Languedok , wordt ver-

haald. De Heer de Buffon zegt , dat het in de Mey
Maand gefchiedt, en geeft 'er de reden van, die volgt.
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veel. Men agt ook de witte Wol meer dan de i.Afdeeu

bruine ,. vaale of zwarte ; om dat zy door 't ver- XXXV.

wen allerley kleuren aanneemt : en, wat de hoe. Hoofd-
STUK

danigheid betreft , is de effene meer waardig

dan de gekrulde ; ja men oordeek dat het Wol-

vee, welks Vagt zeer kroeft is, zo gezond

niet zy als het behoort.

Het wegneemen van de Vagt der Schaapen, Vagt deel

dat in de eerde opflag enkel fchyntaf te han-
s 2̂

n

a_gm
gen van het Menfchelyk beleid , ftrekt zeer toe

gemak en verligting van deeze Beeften , en is

t'eenemaal met de Natuur overeenkomftig. Im-

mers de Heer Anderson verhaalt ons , in zyne

Natuurlyke Hiftorie van Ysland, Groenland en

andere Noordelyke Geweften ; dat de Schaapen

aldaar nooit gefchooren worden en egter Jaar-

Jyks , omtrent Sint Jan , nieuwe Wol krygen

,

terwyl de oude Vagt geheel los wordt, zo das

men haar dezelve met gemak van het Lyf kan

ftroopen. Deeze Beeftcn loopen daar in
T

t wil-

de, en haare Wol is by uitftek grof en lang,

't welk haar een dik belchutzel tegen de Win-

terkoude geeft , die in dat Gewed zeer zwaar

is. Men maakt 'er tegen dien tyd met alleman

jagt op. Een Herder, vergezeld van Honden

die daar toe afgerigt zyn , klimt op een Heu-

vel, en, wanneer hy het Sein geeft met op

zyn Hoorn te blaazen, gaan de Honden eik een

kant uit, en dryven de Schaapen van alle Rot-

Jèn en plaatfen , daar die zfg gewoonlyk ont-

houden , by een in zeker groot beflooten Veld,

1. Deei. 111 Stuk. Q J (Ja£
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I. Afdeel. ^at aan * eene enc* naauw toeloopt , alwaar dec*

XXXV. ze Beeften gemakkelyk te vangen zyn.

Hoofd- Niet lang geleeden werdt door zeker Heer,
STUK»

in Vrankryk, het Ontwerp gemaakt om eene

van Wilde Kweekery van Wolvee, in 't Wild loopende,

Schaapen
a^n te \eggen j dar anders in dit Ryk geen plaats

?yk aange- kan hebben , wegens de Wolven en andere

.^fid - Roofdieren. Men twyfelde niet, of door dit

middel zouden de Hamels bevryd zyn van de

meefte Ziekten , die hun gewoonlyk aantaften

;

de Oijen zouden beter de Ongemakken van het

Saizoen kunnen uïtfëaan, en het Ras, daar van

oorfprongelyk , zou meer Vleefch , fraaijer , fy-

ner en overvloediger Wolle , en bovendien

grooter en zwaarder Huiden uitleveren. Wan-

neer het Voorftei daar van gedaan was aan den

Koning, vergunde zyne Majefteit aan 9ien Heer

een Arreft van den Staatsraad , door
?
t welke hy

gemagtigd werdt , om in 't Park van 't Paleis

van Cbamhord het gemelde Ontwerp werkftellig

te maaken. De Proeven, die men 'er van nam*

beveiligden de verwagting, welke men daar

omtrent hadt opgevat; waar op de Koning, by

een nieuw Arreft, dien zelfden Heer verlof gaf,

om, door het geheele Ryk, volgens zyne ma^

nier Hamels en Moerfchaapen aan te fokken

,

te doen aanfokken en te onderhouden. Dat

meer is, zyne Majefteit fchonk, onder eene

Erfpagt, aan dien Heer alle ledig leggende,

onbebouwde en woefte Landen, aan de Kroon

&>ehoorende , op welken geene Gemeenfchappen

of
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pf Partikulieren Regt van Welding hadden:
j.afdesl

willende tevens, dat de Deelgenooten en Be- XXXV.
ftuurders, door dien Heer gefield, noch ook Hoofd.

deszelfs Herders of Bedienden , eenige vermeer-
STÜÏU

dering van Laden onderhevig zouden zyn , we-

gens de profyten van die Schaapen-Kweekery

,

of wegens de Landen , aan hun vergund. Dit

Ontwerp , egcer , waar van men zulk een groo-

te verwagting hadt, is, wegenshet fterven van

een oneindig getal Schaapen , geenszins geflaagd:

des die Heer zig genoodzaakt zag , om zig van

al de overigen te ontdoen. Miffchien zou het

even zo gegaan hebben, indien het Ontwerp,

dat nu vierentwintig Jaaren geleeden in de Ne-

derlanden voorgefteld werdt (*) , om de Duinen

aan het Hollandfche Strand met Schaapen te be-

weiden , ter uitvoering gebragt ware.

't Schynt my derhalven toe , dat de laagheid Wilde

van het Land, of deszelfs Vogtigheid en de ge- SchaaPen

fleldheid van den Grond ; miffchien ook het ge- inSwitzeivi

brek van verfchuiling en hefchurtlng voor de
!

am
!

'

Y
tf"*ö ° land, Schot-

koude Winden, of deMift-en Nevelagtigheid van enlerlani

de Logt, oorzaak zyn , dat dit Vee op fommï-

ge plaatfen niet zo wel tiert als op anderen. Im-

mers, in de Gebergten van Switzerland niet al-

leen , maar zelfs in die van Noorwegen en Ys-

land, vindt men, gelyk wy gezien hebben , wil-

de Schaapen , en , zo wel in Ierland als in Schot.

land,

(*) Zie de Tegenvo. Staat (Ut Nederlanden 9 I. D<

bladz. 572.

I. Deel. III Stuk,
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LAfdeel» land, zyn dezelven menigvuldig. Het Eiland

XXXV. van GrootJBrittannie vertoont zig als eene na-

Hoofd- tuurlyke Kweckery , daar decze Beeften , een

zuiverer Lugt inademende , en het Vcedzel haa-

iende uit een drooger Grond ; doch , 't gene

wel het voornaamfie is , van de Wolven be-

vryd en volkomen veilig , op het allervolmaak-

fte tiert, groeit , voortteelt en vermenigvuldigt.

Menigte Immers de Wol, het Vleefch en de Huid der

vanWoï- Schaapen 5 zyn het Onderwerp . van een verbaa-

Groof. Brit- zende Handel in dat Ryk. Om eenig denkbeeld
taanie.

te geeven van $e ongelooflyke menigte Kud-

den Wolvee s die in Grpot-Brittannie geweid

worden , zal het genoeg zyn te zeggen , dat het

getal der Vagten, die men 'er Jaarlyks fcheert,

meer beloopt dan dertig millioenen , en ieder

Vagt geeft ten minfte vier Ponden Wol. By

gelegenheid van eene Weddenfchap heeft men

't getal opgenomen van de Schaapen , die 'er in

den omtrek van Dorchefter , op den afftand van

niet meer dan twee Uuren gaans in 't ronde >

gingen weiden , en men vondt 'er zeshonderd-

duizend. De Engelfchen waren , onder de Re.

geering van Koning Henrik den III., op hunne

Kudden reeds zo jaloers , dat deeze Vorft uit-

drukkelyk verbieden deedt, eenig Schaap bui-

ten het Ryk te vervoeren; vreezende dat, in-

dien de Soort zig over Zee vermenigvuldigde,

de Natie zig van haaren zwaaren Handel in Wol-

len Stoffen, dien zy toen reeds dreef, eerlang

beroofd zou vinden. Dit Verbod is, onder de

vol-
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vozende Regeering, vernieuwd en heeft nog j.afdeel.

plaats. De overtreeder verbeurt de eerde maal XXXV*

alle zvne Goederen; hy moet een Jaar lang Hoorn*

u <- * i u 4.
STUK,

gevangen zitten , en op het einde van het

Jaar wordt hem de Hand afgehouwen op de

Markt , die men vervolgens aan een Paal fpy-

kert op een zeer zigtbaare plaats, en, indien

hy 't voor de tweede maal doet , wordt hy met

. de dood geftraft.

't Is ontwyfelbaar, dat de voordceligheid der Wolk-Ma-

Fabrieken van Engelfche Lakenen, tot welken lil**!**
ren.

men al de Wol , die in dat Ryk valt , en nog
.

veele andere, uit Spanje en van elders, is be-

noodigd , aanleiding gegeven hebbe tot dit ftren-

ge Verbod. Immers men heeft al voor veele

Jaaren gerekend , dat in een vlak Diftrikt , in

't Weften van Engeland , niet ver van Bnflol,

wel viermaal honderdduizend Menfehen dekofl

winnen aan de Wolle-Manufaktuuren. In ver*

fcheide Graafichappen daaromflreeks zyn plaat*

fen , welke den Naam voeren van Laken- Vlekken*

om dat men 'er die Lakenen van gemengelde

kleur maakt, zo fyn van Stof en ligt, dat de

Natie 'er een ongelooflyke Vcrtiering van ge-

had heeft door de geheele Wereld. In 't Noor*

den van Engeland , te Leeds in 't Graaffehap

York , is tweemaal 's Weeks een Laken-Markt,

daar de Kooplieden uit het omleggende Land

hunne bereide Stukken brengen en op Banken

te koop leggen. In een Uur tyds, ziet mea

daar , fomwylen , voor twee Tonnen Gouds aan

X.Deeu III Stuk. La-
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h Afdeel, Laken verhandelen , dat grover, doch niettemin

XXXV. zeer goed is. In Schotland fabriceert men van

STUK.
de Wolle, die daar ook in menigte vak, een

foort van Sergie , genramd Plaids , en andere

ligte Wolle Stoffen of grove Lakenen en Baayen;

om van de menigte van Wolle, die tot Koufen,

Mutfen, Wanten en andere Lyfsgevvaad of

dekzel, gebezigd wordt, niet te gewagen.

Verval der- De Ingezetenen der Vereenigde Nederlan-
zeivenmde

^en he[yoen . voor een reeks van [aaren, veel
Nederiaa* J '

den. voordeel gehad van de Vertiering deezer Stoffen:

• waar door hun eigene Wolle-Manufaktuuren

J

niettemin , zodanig in verval geraakt zyn , dat

men het ten uiterfte moet beklaagen- Het

Leidlch Laken i immers, dat zo vermaard ge-

weéft is, heeft 5 al federt een geruimen tyd,

voor het Engelfche in fraaiheid moeten zwig-

ten, dat daarom de algemeene dragt geworden

is van de Nederlanders , ten fpyte van 't ver-

lies van hun eigen Natie. Een menigte Fabri-

keurs hebben zig derhalve begeven naar plaat-

fen in het Limburgfche, Luikfche, Keulfche,

of elders aan den Ryn , in het Kleeffche , Bra-

bant en de Meijery van 's Hertogenbofch , om
daar beter te kunnen bèftaan. Dit heeft de La-

kenbereidery in Holland, en inzonderheid te Lei-

den , alwaar dezelve byna vierhonderd Jaaren

gebloeid hadt, zodanig doen vervallen , dat 'er

thans geen tiende deel dier Stoffen gemaakt

wonÜ , als wel in voorige tyd , toen 'er forrt

t.vdf
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iyds , in één Jaar , by de vyftigduizend Stukken
j # afbeel,

werden afgeleverdi XXXV.
De hooge Regeeriög onzes Lands, niette- Hoofd-

min, heeft van tyd tot tyd zorg gedragen , oin
"

"

die Fabrieken, zo veel doenlykwas, in (land te t0theriW*

houden of op te beuren. In de Jaaren 1623 jin§ aangs-

en 1630 werdt de Uitvoer, van ruuwe onge*

kamde , 't zy Scheer of Bloot-Wolle (dat is die

Van de levendige Beeften afgefchooren of van

de Huiden der geflagte afgehaald wordt, 't welk

men Blooten noemt,) als ook van Schaape-Vag-

ten , naar Vlaanderen , Artois , Henegouwen *

of andere Landen aan Spanje onderhoorig, ge-

heel verbooden , op eene Boete van honderd

Nederlandfche Gouden Ryders; zelfs ook naar

Neutraale Landen , tot nader order : insgelyks

die van gekamde Wolle, ten zy men borg

ilelde , dat het Garen , daar van gemaakt , we-

der ingebragt, en, hie,r te Lande, aan de Ma-

nufaktuuren verwerkt zoude worden. Ook moge

geen Wolle , buiten deeze Provintiën gekamd,

en bereid , ingevoerd worden , op gelyke Boe-

te. Eenige Jaaren te vooren was in Holland

zelfs verbooden eenige Oon- of Moerfchaapen

te Aagten, van den 25 November, tot den laat-

ften dag van April , en in Zeeland het fteeken

of dooden van Beitfchaapen , zo gelde als on-

gelde, en van Lammeren, tuflehen St. Maar-

ten en Paaffchen. In 't jaar 1663 verbooden de

Staaten Generaal den Invoer van Lakenen en

Wollen Stoffen , 't zy in de Wol , of ge-

I. Deel. 111» Stuk.* Ipon*
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Hoofd-
stuk,

h Afdsel. (ponnen en geweven zynde , gevcrwd ; de ge«

XXXV. mengelde kleuren alleenlyk uitgezonderd. Dus

mogen# alle Engeïiche Lakenen , die ongeverwd

zyn 9 of van gemengelde kleuren , in deeze Pro-

vintiën worden ingevoerd , van welker Verwing

en Vertier de Ingezetenen nog altaamelvk voor-

deel trekken , terwyl hét Land de Middelen ge-

niet, die op den Invoer derzelven zyn gefield:

doch dit is niet te vergelyken by het profyc

van de geheële bereiding der Lakenen.

Uit dien hoofde werdt door de Staacen van

Holland en Wëftvriesland , in den jaare 1749*

op het Voordel van den Prins Erfftadhouder,

het draagen van binnenslands gewerkte Stoffen,

aan alle Ingezetenen deezer Provintie , ten hoog-

ilen aanbevolen , en , wanneer zulks de verwar»

ting niet beantwoordde , behaagde het hunne Ed.

Grootmogenden , in den jaare 1753, dit nader

aan te dringen, door een uicdrukkelyk bevel 4

dat alle Leden van 's Lands hooge en mindere

Regeering, benevens alle Amptenaaren, tot de

Kleeding van hun* hunne Familie en Livrey

bedienden , gee'ne andete Lakenen en Wollen of

Zyden Stoffen mogten bezigen , dan die bin-

nen deeze Provintie gemaakt waren (*). De
Staaten hadden, teeds in den jaare 1750, den

Invoer van Wolle door eene Publikatie getragc

aan te moedigen (f).

Het

(*) Zie de Earcfifche Mercmms vsn 't jaar 1753.' II.

D. bladz. 21 6.

(|) Zie de Nederlandjche Jaarboeken. IV
t
Deel. blad»*

500; eo YI. Deel, bladz. 928.
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Her fabriceeren der Lakenen en andere Wol- je
- Afdeed

len Stoffen is een Werk van ongelyk meer XXXV,
Konft en Arbeid dan dat der Linnens en Ka- Hoofd*

toenen. De Wol moet gewaffchen > gekamd $

gekaard en gefpönnen ; dan geweven , geweven

zynde gevold , en eindelyfc gefchooreb worden.

Dit maakt fchier elk eenbyzonder Ambagt uit;

doch het verwen , dat of in de Wol , of in 't Ga-

ren , of in 't Laken gefchiedt * vereifcht niet min-

der kundigheid. De Stoffen , die rood of geel,

groen en van veelerley gemengelde kleuren , moe»

ten zyn, hebben een byzondere voorbereiding

noodig , en worden met Aluin , Wynfteen en an-

dere Zoetige Stoffen , gekookt * om dar, zy anders

de Kleuren niet wel , met geen behoorlykeö

glans of niet duurzaam vatten. De enkele zui-

vering der Woi-le , in tegendeel , is genoeg voor

de blaauwe kleuren van Weede of Indigo, die

den -grond maaken van het zwart , welk La-

ken, wegens het Vitriool ofKoperrood, harder

is of wreeder , en zo fterk niee , als het gekleur-

de Laken : evenwel heeft het , tweemaal ge-

blaauwd zynde, dit gebrek in minder graad.

Van de VVolle der Schaapen worden , behal- sWaafcli*

ven 't Laken, ook Dekens of Spreijen, Sergies, Wol. *

Greinen, Baaijen, Saaijen, en andere ligte Stof-

fen ,
gefabriceerd. De hoedanigheid van de Wol

verfchilt zeer naar de Landen , daar zy geteeld

wordt. In Duitfèhland is de Saxifche , als ook

die uit Bohemen en Ooflenryk > de befte ; dee*

ze wordt van de Poolfcfie in deugd overtroffen

I. Deel. III Stuk* R C0
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L Afdeel. en ^ ie wederom van de Engelfche : doch gee.

XXXV. ne Wól in Europa komt infynheitfby de Spaan -

Hoofd- fchc , die derhalve veel onder de Nederland-
STUK

fche B
Engelfche , Franfche en Duitfche, gemengd

wordt 5 of op zig zelf gebruikt tot deallerfyn-

fte Lakenen, waar van de Stad Segövia in Spaa-

je byna geheel bedaar. De Uitvoer derzelve ,

uitdatRyk, naar Groot -Brittannie, Vrankryk

en Holland, is zo groot, dat men die, Jaar

voorjaar, op vyf-en-twintig-duizend Baaien,

elk van elf Centenaaren , plagt te rekenen.

De Hmd, Behalve de Wol is ook de Huid der Schaapen
en Vette

yan groote nuttigheid. Men gebruikt dezelve

tot het maaken of bereiden van Kamoes-Leder,

cf tot een ander foort van zagt Leder , waar

van Vrouwen-Handfchoenen en dergelyke din-

gen, die niet veel hebben uit teilaan, vervaar-

digd worden , of tot Parkemcnt van het gering-

fte foort. In de Geneeskunde heeft die Vettig,

heid, welke gehaald wordt van de Wol, die

aan de Keel en tuflchen de Dyën der Schaapen

groeit, van ouds her zeer veel naam. Deeze

Wol ,
gewaflchen zynde , wordt in Water ge-

kookt , en , als dat Water een weinig heeft flit

geftaan , vindt men 'er een vette Schuim op dry-

ven , welke vergaderd zynde en door een Doek

gezegen, in een Pot of Vaatje wordt bewaard.

Dit noemt men Oefypus, en vindt het by de

Drogiftcn , onder deezen Naam , bruinagtig van

kleur en onaangenaam van reuk ; doch het be-

hoort niet te ftinken , noch door ouderdom ver-

droogd
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droogd te zyn. Vcrfch zyiide is deeze Stoffe I. AfdeeL*

van eene byzondere Kragc tegen de Kwaaien der XXXV.

Gewrichten, wordende uitwendig veel gebruikt
c
_,°OFO

*

in de Kneuzingen en Verftuikingen. De gemel-

de vette Wolle, die in 't Latyn Land fuccida

heet , kan zelf op de deelen gelegd worden >

in dergelyke Ongemakken ; zy fiilt de Pynen

der Ontwrichtingen , wanneer het Lid weder te

regt gebragt is , vermeerderende tevens de Door-

waafeming en herftellende de beweeging. Men
heeft ook gezien , dat deeze Wol , om die zelf-

de reden , zeer dienftig ware tegen verharding

gen in de Borden , door een floot of (lag ont-

daan, welker pynlykhrid voor de Kanker vree^

zen deedt.- Niet minder dienftig is de Huid dei-

Lammeren tot verzagcing, maar inzonderheid

om de Jigtige of Rbeumatiekè Pynen te doen

verdaan.

De andere gebruiken, die aan fommige Lig- De Scte-

haamsdeelcn van de Rammen, Schaapen enPen * Mefl*

Lammeren , in de Geneeskunde toegefchree-

ven worden , gaa ik , als inbeeldig of verdagt

,

met ftilzwygen voorby. Dus zou ik ook geen

melding maaken van de Drek of Keutels , die

men tegen de Geelzugt inwendig , en uitwen-

dig tegen de Wratten of andere Huidpuiftenaatï-

pryft ; indien dezelven niet een veel grooter

*

zekerder en algemeen gebruik hadden* Mets

kan zig die Uitwerpzelen ten nutte maakén , door

de Beeften, by Zomer, 's nagts op te fluiten in

een afgeperkt ftuk Lands ; 't welk dus door hun-

IVtnu III Stuk, R 2 H0
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I.Arnp-EL. ne Vuiligheid gemeft wordt. Honderd Schar-

XXXV. pen kunnen, in één Zomer, op die wyze vier

Hoofd-
^iorgCns Lanc] genoegzaam in ftaac (tellen voor

den tyd van tien Jaaren; zo de Heer de Buf-

fon verhaalt. In Engeland doet men dk ?

s Win-

ters , door deeze Beeften in Hokken , die men

verplaatzen kan , op de Landen te houden , en

ze 'er de Raapen , die daar in gezaaid zyn , te

laaten af-eeten. In fommige deelen van onze

Provjntiën wordt van die Keutels , zegt men ,

in de groene Kaas gebruik gemaakt , en de

Nooifche Boeren bereiden daar van, met El-

zenbaft in dikke Melk gekookt, een goede

Brandzalve.

•t vicefch Het Vleefch der Hameien, ofgefiieden err

en ce Me -geme^e Rammen, is aangenaam van Smaak,

ligt verteerbaar, en zeer voedzaam. Men houdt

het in Vrankryk voor eene lekkerny. Van de

Tong en Staart worden veelerley Geregten ver-

vaardigd : het Afkookzel van de Kop en Poo-

len is dienftig om de Ledemaaten te ftooven 'm

eene Uitteering of opkrimping der Peezen , of

ook tot een Darmfpoeling in de Roode Loop

of Perling tot Afgaan. Niet minder nuttigheid

heeft men van de Melk der Schaapen , welke

in fommige Landen tot zeer aangenaame Kaas-

jes gemaakt wordt , gelyk uit die van Roque-

fort in Vrankryk , en uit de TefTelfche Kaasjes

in de Nederlanden, ten overvloede blykbaar is.

De Ongel. Het Smeer der Schaapen , dat men Ongel

noemt , is zeer verzagtende en tevens optellen-

de
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de: men maakt 'er in veelerley Zalven en[
a AFDESL

Pleifters gebruik van : zy wordt ook wel in de XXXV.

Klyfteercn ^emensd, tegen het Kolvk en de ïï°p*&
"

STiH{»

Roode Loop, en komt in veele Pomaden. De

Ouden hebben opgemerkt, dat alle hcrkaau-

wende Beeften Smeer hebben , dat is een har-

der foort van Vee , dan de andere Dieren ; doch

eigentlyk kan men die niet zeggen, dan van de

Schaapen en Geiten, en dat der Hameien over-

treft alle anderen niet alleen in hardheid, maar

ook in blankheid en goede hoedanigheden. Men
vindt hetzelve beft en overvloedige by de Nie-

ren, omtrent de Staart, en het is door al het

Vleefch verfpreid. Het Bloed zelfs heeft 'er

een vry groote veelheid van en het Zaadvogt

is 'er zodanig mede beladen, dat het van een

geheel andere natuur fchync te zyn, dan dat

der andere Dieren; alwaar het, uitgeworpen

zynde, niet flolt of ftremo, maar in de Lugt

langs hoe vloeibaarer wordt : daar dat van den

Ram, in tegendeel, en waarfchynlyk van alle

die Ongel hebben , in de Lugt hard wordt als

Smeer en zyn geheele vloeibaarheid kwyt raakt

,

zo dra het koud wordt.

De fmaak van 't Lammeren-Vleefch , defyn- Verfchd*

heid van de Wol der Schaapen , de veelheid van
denhedcw

Ongel in de Hameien, ja zelfs de grootte en

zwaarte van 't Lighaam deezer Beeften , veran-

dert grootelyks naar de verfchillendheid der

Landen- In Vrankryk zyn zy overvloedigft in

de Provintie van Berry; die omftreeksBeauvais

J.Deel, 11 1. Stuk. R 3 zyU
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I. Afoeel. zYn de. zwaarden en meeft met Vet beladen ,

XXXV, gelyk ook die van eenige andere plaatfen van

Hoofd- Normandie: in Bourgogne zy zy zeer goed ;

' :* ' doch de allerbeften vindt men op de Zandigc

Kuilen der aan Zee leggende Provintiën. In

Poitou, Provence, omftreeks Bayonne , en in

eenige andere deelen des Ryks , vindt men zo-

genaamde Vlaamfche Schaapen, die grootervan

ftuk , fterker van natuur en dikker van Vagt

zyn dan de gemeene Soort , brengende ook dik-

wils twee Lammeren voort, 't welk, omdatzy

tweemaal 's jaars Oonen, vier Jongen maakt in

't Jaar. Zodanige Rammen worden doorgaans

tot het befpringen gebruikt. In Italië en Spanje

heeft men dergelyke Verfcheidenheden van Ras

onder de Schaapen, en in de Nederlanden is 't

bekend , hoe veel de Tesfelaars van de anderen

in deugd verfchillen. De Engelfchen zyn het

fchoone Ras van Hunne befte Schaapen , alleen-

lyk. aan het invoeren van dergelyken, uit Span-

je, verfchuldigd. In Sweeden heeft de Heer

Altstromm zulks insgelyks werkftellig gemaakt,

door het inbrengen van Rammen uit Spanje en

Engeland , en zyn Voorbeeld is in dat gantiche

Ryk gevolgd geworden , om het voordeel ; de-

wyl een Engelfch Schaap Wel eens zo veel Wol-

Ie, en die nog den dubbelen Prys waardig is,

voortbrengt als de gewoone Sweedfche Schaa-

pen. Ik vind egter aangemerkt, dat de Schaa-

pen , die uit Engeland in Noorwegen overge-

bragt worden, in de derde en vierde Teelt

reeds
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reeds zodanig verbafterd zyn, dat raengeenon-

j

# ^ FDREL

derfcheid kan vinden tuffchen die en hetgewoo- XXXV.
r,e Noorfche of Deenfche Ras. Ook verkiezen Hoofi*-

veele Boeren in de Noordfche Landen de gip/
uïk '

woone boVen die vreerade Schaapen, om dat

dezelven naamver te wagten zyn voor de Kou-

de 3 meer aan Ziekten onderhevig
?#
overvloe-

diger Voedzel gebruiken en minder fterke Hui-

den uitleveren.

Immers in dat gedeelte van Europa bezigt Gètofuffc

men de Schaapen-Vagten op een byzonderema-
ir] t Noor-

spier , om het Lighaam voor de Koude te befcher- ^en -

men. De Boeren draagen 'er Wambefen van ,

met de Wol naar binnen gekeerd; zelfs Broe-

ken en Koüfco. De Moskovicers en Perfiaanen

hebben , met de Wol naar buiten, Randen

om hunne Mutfen van de Vagtjes der ongeboo-

ren Lammeren. De bereide Huid, als Leder,

is daar ongemeen veel in gebruik. De Hoornen,

geflreeken zynde aangloeijend Yzer, bewaaren

't zelve eenigen tyd voor de Roeit. Men is in fom*

Biige deelen van Sweeden gewoon , de Zooien

der Schoenen VACt plaatjes van zulke Hoornen

te bekleeden , op dat dezelven langer duurea

mogen.

Een andere Verfcheidenheid betreft de kleur De Kleur,

van deeze Beeften, die gemeenlyk vuilwit is,

of een weinig uit den geelen ; doch men vindt

'er fomtyds onder die zwartagtig of bruinagtig

ros zyn , en in eenige Landen zyn , gelyk de

Varkens, zo ook meed alle Schaapen zwart.

I. Deel. 112, Stuk» R 4 Nog
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J.AFDEEL.Nog moeijelyker valt het te verklaaren, hoe

XXXV. het bykome , dat 'er, gelyk in de Nederlan-

Hoofd- ^en ? onc]er dc yyftig of honderd Lammeren

fomtyds een gevonden wordt , met een bruine

of geheel zwarte Vagt. In Vrankryk zyn 'er

,

bovendien, ook gevlakte: in Spanje vindt men

roode en jn Schotland geele Schaapen.

Vcelhoor- Dit is zo zeer niet , te verwonderen, dan dat,

nige c aa-.^
^e Noordelyke deelen van Europa, zelfs de

Moerfchaapen Hoornen draagen, dieboogswy-

ze zyn gekromd ,
gelyk ons van de Schotfche

en Yslandfche verzekerd wordt , ja zelfs meer

dan twee , en fomtyds agt ; waar van één mid-

den uit het Voorhoofd groeit, gelyk Ander-

son verzekert. Buiten twyfel zyn het deeze,

welken de Heer Linnjeüs onder den tytel van

Veelhoomige Schaapen bedoelt, en waar van ge-

meld wordt, dat de Rammen dikwils vier , doch

zelden zes Hoornen hebben , waar van de binnen-

flen regt op ftaan ; hoewel men ze veeleer als

twee- of driedubbele Hoornen zou mogen aan»

merken (*).

Afrikaan? Van drie andere Verfcheidenheden , naame-
fche. lyk van het Qeméebe ofBoerfcbê 9 het EngeIfcbc

en Spaanfcbe Schaap , is reeds genoeg gezegd.

Het Afrikaanfche , dat de vyfde Verfcheiden-

heid uitmaakt by den Heer Linjnjeus, en van

Char-

(*) lAmxnit. yAcad. Vol. IV. pag. 174. Men verze*

kerr, dat in Perfïe ook zodanige Schaapen zyn, met zes

of zeven Hoornen op den Kop. Hed. Hifi. IV. I>
bl. ïlt.
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Charleton genGemd wordt JEtbiopifco Schaap
?
j. Afdfjel.

is van Rajüs genoemd Afrikaanfch Schaap, in' XXXV.

plaats van een Wollige Vage bekleed zynde HoOFD *

r *
STUK.

mee kort boritelig Hair. Hei gelykt , zo

Buisson verzekert ?
voor 't overige, in de uit-

wendige geftalte, naar onze gewoone Schaapen..

Twee Verfcheidenheden van Schaapen zyn Arabifche,

9
er in Arabie, die beiden door Jornston, zo lliet *an£€

de laatftgemelde HetT verzekert, op Iab.staanen,

XXIII , , taamelyk wel afgebeeld worden , en

naauwlyks van de gewoonen verfchillen, dan

door de Staart, die in fommigen zeer lang in

anderen zeer breed en dik is. Gesnerus en Al-

drovandus maaken gewag van die beiden,

f
doch, dewyl de Staart in de genen die ze zeer

lang hebben ook tevens aan 't end breed en dik

fchynt uit te loopen, heeft Lijnn^us 'er maar

eene Verfcheidenheid van opgegeven, onder

den naam van 't Arabifche Schaap met een breede

Staart, 't welk fommigen ook het Turkfcbe

Schaap noemen. Men wil dat de Staart foratyds

de zwaarte van dertig Ponden heeft , zynde een

klomp van Vet, die een lekker Geregt uitmaakt

voor de Oofterfche Natie. De Perfiaanen ,

onder welker Kudden zig veele zodanige Schaa-

pen bevinden, maaken een fooit van Rolwa-

gentjes aan deeze Beeften vaii, waar op het

breede dikke end van de Staart, dat anders ilee-

pen zou, in 't loopen legt en ruft. Deeze

Schaapen zyn , bovendien , in Armenië , Syrië, E~

gypte en Arabie , en in andere Oofteriehe Landen,

x. deei-. iii Stuk. R 5 daar
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L Afdeel. daar de voornaamfte rykdom der Landlieden

XXXV. in dit Vee beftaac, zeer gemeen. Men vindeze
Hoofd. 00 jc aan ^Q j£aap menigvuldig*

STUK. r o o

IL (2) Schaap met hangende Ooren 9 groote Keel-

kwabben y het Agterboofd uitpuilende.
Gmnetnfism

Guineefche<
Dit noemt men gemeenlyk het Guineefcbe of

Angolafcbe Schaap van Marcgravius, die 'er,

in zyne Hiftorie van Bfafil , een goede Afbeel-

ding van gegeven heeft 3 gelyk ook Johnston,

op Tab. XLVI, onder den mam van Aries Gaü

neënjis. De Ingezetenen van Congo noemen

hetzelve Memerian bacala. Het verfchilt van de

gewoone Schaapen grootelyks 5 door zyne lange

hangende Ooren 3 en wel inzonderheid door de

Vagt, die niet met Wol 3 maar met kort Bok-

ken-Hair bezet is , uitgenomen aan de Keel en

Hals , alwaar het een ruime Kwab heeft en een

groot bos draagt van lang Hair. Klein houdt

het, zo 't fchynt, voor den witten Ram der

Ifraëliten of den Ferzoen-Bok; doch Brisson ge-

tuigt , dat de kleur verfcheiderley is
,
gelyk die

van onze Schaapen, daar het in grootte weinig

van verfchilt. Sommigen fchynen het met den

hier voor befchreeven Bok , die ook zulke lan-

ge neerhangende Ooren heeft , en Caper Mam-
hrinus genoemd wordt 3 verward te hebben,

en

(2) Ovis Auribus pendulis , Palearibus laxis , Occipire

prominente. Syfl. Nat, M. AiiesGuineènfisfive Angolen-

fis. Marcgr. BrafiL 264. Raj. Qnadr. 75.





Plaat XXVI.
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en hier van komt het mifïchien , dat men ge- ï. Afdeed.

meend heeft, dat de Angolafche Bok en die van XXXV.

Angora de zelfde ware,
HooFD'

ö STUK.

(3) Schaap met regie 9 Slangswys gedraaide in.

Hoornen. Smpfueres.

Cretifch?.

Veel gewag is by de Ouden gemaakt van

deeze Soort van Schaapen , die van BmssoNge-

bragt wordt tot de Bokken of Geiten. Aldro-

vandüs meldt, dat de Hoornen van deeze Bees-

ten regt op ftaan , dat zy in den omtrek , of

in 't ronde , gegroefd zyn , en als een Wen*

teltrap gedraaid. Van de zodanigen zouden

groote Kudden op 't Gebergte Ida , in 't Eï-

land Candia , dat oudtyds Creta genoemd werdr,

geweid worden ,
geevende zeer fyne en glanzi-

ge Wol.

Voor weinige Jaaren wenk , aan de Ooftkuft

van Afrika, een Beeft gefchooten 3 welks Hoor-

nen men bevondt, regt uitloopende en tevens

volftrekt Spiraal te zyn. Men hadc het van

verre, dewy] het maar éénen Hoorn voor uit

itak, voor den Eenhoorn aangezien. De ge-

leerde Heer Narcissüs , Medicina DoBor hier te

Amfterdam , heeft my de nevensgaande Afbeel-

ding van dit Beeft, en van deszelfs Bekkeneel

met de Hoornen , 't welk van zyn Ed. aan den

Koningvan Sweden is gezonden, medegedeeld.

. XXXVI.
(^ O vis Cornibus re&is , fpiralibus. <yfl. Nat, VI,

Strepficeros Crerenfis. Bell. hin. 20. Alurov. Bifu!c*

4°7' Ra
J- Q?adr - 75*

*. Deel. UU Stuk.'
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xxxvr.
Hoofd- XXXVI. HOOFDSTUK.

STUK.

Befcbryving van 't Geflagt der Koeijen ; baars

Eigenfcbappen , Voeizel , Voortteeling , enz:

Het Snyden der Bullen. De Vetweiding der

Offen. Ziekten der Runderen, fflaarneemin.

gen van de Vee-Pefl in vroeger Eeuwen. Haa-

re Doodelykheid in deeze tyd. De Oorzaak en

Kentekenen onderzogt. Middelen 'er tegen ge-

bruikt. De Uitjlag van de In-Enting derzel-

ve. Verfcbeidenbeden onder 't Rundvee. Zwaa-

re Deenfche, Hollandfche enEngelfcbe; kleine

Laplandfche en Noorfche Koeijen ; halfflagtige

in Barbarie en Italië. Geftalte, Kleur; Tan-

den,. Hoornen, enz. Melk, Boter, Kaas,

Vleefcb, Smeer, Huiden en andere Vrugten

deezer Beejien. De Buffels en andere Soorten

van uitbeemfcbe wilde Stieren.

Naam. T
>V t: Geflagt heeft geen mindere Verfcheiden-

-^ heid van Naamen dan dat der Schaapen.

De algemeene Naam is in 't Latyn Boves , in 't

Franfch Boeufs , gelyk in 't Hoogduitfch Rind

en in 't Neerduitfch Rundvee of Runderen. In

't byzonder wordt het Mannetje in 't Latyn

Taurus geheten , welke Naam uit de Oofterfche

Taaien afkomftig fchynt te zyn ; dewyl men de

Stier of Bul in 't Arabifch Taur noemt, in 't

Chaldeeufch Tor, in 't Hebreeufch Schar. De

Franfchen hebben 'er hun Taureau, de Italiaan

nea
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Den en Spanjaarden hun Toro 3 zekerlyk van af-j
4 afdect-

geleid : de Duitfchers noemen hem Stier , de XXXVL
Engelfchen Buil. Een gefneeden Stier heet ei- Hoofd*

gentlyk Bos 9 van 't Griekfche Bous, in 't
STÜKm

Franfch Èmuf9 in 't Spaanfch Buey , in 't Ita-

liaanfch Bue. De Engelfchen volgen den Hoog-

.dukfchen naam Ocbs 9 met hun Ox, en wy noe-

men hem Os. Vacca , Vache , Vaca , is de

Naam van de Koe in 't Latyn , Franfch en

Spaanfch , die in 't Hebreeufch Bakar heette

,

en in 't Hoogduitfch Kub genoemd wordt , in 't

Engelfch Kow. Het Kalf wordt Vitulas in 't

Latyn geheten , Veau in 't Franfch , en in 't

Italiaanfch Vitelloi de Hokkelingen voerden den

Naam van Junix, en de Vaarfen ofjonge Koei-

jen van Juvenca in 't Latyn , in 't Franfch Ge-

nijje ; de jonge Osfen werden Juvencus genoemd*

in 't Engelfch Heifer , in 't Franfch Bouvillon.

De Kenmerken zyn , behalve de algemeene Kenmer-

van het Vee, naamelyk die de Tanden en Hoe- en#

ven betreffen ; dat de Hoornen hol zyn

,

naar vooren gekeerd , halfmaanswyze en glad

van oppervlakte. De Heer Brisson zegt dat zy

zydewaards gekeerd zyn ; doch dit fchynt my
niet te paffen op alle Soorten van dit Geflagt.

Hy begrypt 'er , behalve de tamme en wilde goortCB ,

Osfen, ook de Buffels, benevens de Afrikaan-

fche. en Amerikaan fche Dieren, die Bonafus en

Bijou genoemd worden, in; doch hy maakt nog

eenige onderfcheidingen ; 20 dat hy agt Soor-

l Deel. III Stuc. ten
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LAfdeel» Soorten in dit Geflagt heeft: Linn^eüs maar

XXXVI. vyf , h*er volgende.

Hoofd-
stuk. (1) Koe (*) met de Hoornenke gelrond 9 naar

I» buiten gekromd , en ruime Keelkwabben of

Kosfems.
T.turut,

Srier.

Onder deeze Soort begrypt de Heer Linn^eüs

zo wel de tamme als de wilde Rullen en Koei-

jen , waar van 'er in fommige Landen zyn. Ik

zal eerft van de Tamme en vervolgens, als ee-

ne Verfcheidenheid , van de Wilde fpreeken.

Nimig- Onder al het Vee is 'er geen, 't welk den

Menfch meer nuttigheid toebrengt dan de Run-

deren. Een Boer zal niet nalaaten , wanneer

een Land 'er toe bekwaam is , hetzelve daar

mede te beflaan , indien hy 'er flegts gelegen -

heid toe heeft. Immers in de veelheid en deugd

der Melk, in de kragt en fmaak van 't Vleefch

inde waarde van de Huid en menigte van Smeer,

overtreffen zy de Schaapen , fchoon zy geen Wol
geeven. Ondertuflehen heeft men van oudsher

gezien , dat de Veehoeders , die een groote veel-

heid Lands beweidden , altoos Hoorn- en Wol-

vee ondereen hielden , en zulks is in die Ge-

weften , daar menze in Heijen en WildernifTen

laat graazen , immer zo noodig , als in zodanige

Landftreekcn , daar de Weiden zyn afgeperkt'

en

'i) Bos Cornibus tereribus extrorfuni curvatis, Palea-

ribus laxis» Syfl. Nat. VI. b. Bos. Gesn. Qjtadr.p. 2 f.

Aldrov. flifttic. I*. Tab, XXXVI. | nst. Q^aadr. Tab.

XIV. Raj. Qjit&r. 70. a Urus. Cas. BdL Gall. Vt
Cap, f,
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en zorgvuldig worden onderhouden ; dewyl heti. Afderl.

Schaap niet alleen veel Kruiden eet, daar de XXXVI.

Koe of Os geen fmaak in heeft , maar zelfs de HooFD~

STUK
Koft kan vinden op Landen daar Koeijen of

Osfen in geloopen hebben. Dit komt daar van

daan, dat de Koebeeften, wegenS de dikte hun-

ner Lippen , het Gras zo kort niet affcheeren ,

als de Schaapen.

De Os dient zo wel niet als de Kemel, Ploeg-

het Paard , de Ezel en Muil-Ezel , tot het draagen
trekkcn '

van Latten : doch de dikte van zyn Hals , en de

breedte van zyne Schoueers; toonen genoeg-

zaam, dat hy in ftaat is om het Juk te torièn,

en dus tot het voorttrekken van een Rytuigen

van de Ploeg. Zonderling is het , dat dit ge-

bruik niet algemeen zy, en dat men deeze Bees-

ten , in geheele Landfchappen > aan de Hoornen

doet trekken. De reden zal waarfchynlykzyn,

dat men dus het zonder juk kan (tellen, en

hierom was men in Ierland oudtyds gewoon 9

deeze Beeften met de Staarten aan het Rytuig

vaft te binden , als wanneer 'er zelfs geen Tou-

wen noodig waren. Ondertuflchen blykt, dat

de Os, door middel van een Juk, met veel

meer kragt kan trekken en het langer uithou-

den , dan anders. Sommige beweeren , dat dit

Beeft beter tot de Ploeg zy dan het Paard, 't
*

welk

(*) Men vergunne my hier het Woord Koe te gebrui-

ken, in plaats van Os of Rund; als, zo 't my voorkomt,

gevoe^lyker zynde , en meer met de benaamingen der

andere Geflagten overeenkomftig.

I. D£EL. 1U Stuk,
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LArD£EL. we^ hooger op de Pooten (laat en niet zo gfw

XXXVI. regeld of geftadig is in zyne bevveegingen : doch

Hoofd-
<je gewoonte doet , in deezen , zekerlyk zeer

STUK
veel. Ook is 'er vee! zorgvuldigheid noodig,

om de Osfen op te brengen tot het loopen voor

den Ploeg : zy moeten , op den Ouderdom van

twee of ten hoogden drie Jaaren , reeds ge-

woon worden gemaakt om het Juk te draagen
:

men moetze ftreelen en vleijen , wryvende hun

het Lyf , en geevende hun, van tyd tot tyd,

gekookte Garft, gebroken Boonen en ander

Voedzel , daar zy het graagft naar zyn ; altoos

met eenig Zout gemengd , 't welk hun zeer

fmaakt. Als men zulk een Beeft onder 't Juk

zal brengen , moet 'er een andere Os , die reeds

hetzelve gewoon is ,- bygevoegd worden, en

dezelve moet 'er mede aan de Krib of in de

Weide gaan. Het is ook beft, dat men zulk

een jong Beeft maar een korte poos laat arbei.

den, inzonderheid in de- Zomer 9 wanneer de

groote Hitte de Osfen niet minder hindert dan

de Schaapen. In 't Voorjaar en de Herfft kan

men de Beeften , die het werken gewoon zyn

,

den geheelen dag laaten ploegen , mids zy een

weinig gevoerd en tweemaal 's daags gedrenkt;

worden, 't Is ook niet onnut, dat men ze y

. ' gelyk de Paarden , rosfe , wasfche en de Hoe-

ven fmeere. De Ouden , die een byzondere

Liefhebbery in de Landbouw hadden, bepaal-

den de grootfte uitgeftrektheïd van de Voor,

welke men den Os, inééneteek, liet Ploegen,

op
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öp honderd-twintig" Schreeden : alsdan, oor
4,

j# AFBlsfc

deelden zy , moeft men het Beeft eenige oogen- XXXVi#
<

blikken laaten Adem feheppen, eer dat die Hoofd»

Voor vervolgd, of een andere begonnen werde.

Hedendaags^ daar het de Landlieden alleen om
profyt te doen is , let men daar op zo naauw-

keurig niet.

Tot den Landbouw wordt in de Osfën veel

keuze gemaakt. Het Beeft moet niet te vet zyri

noch te mager; kort en dik van Kop; breed van

Voorhoofd: met wyde Hairige Ooren; grootê

zwarte Oogen; fterke Hoornen, die glad zyn

en glinfteren; een dikken Smoel; de Neusga-

ten ruim ; de Tanden wit en egaal ; de Lippen

zwart; dé Schouders zwaar en dik; de Borft

breed als ook de Lenden ; de KofTem vallende

tot op de Kniejen ; den Buik zwabberig ; dë

Voor- en Agterpooten dik en wel gefpierd; de

Staart tot by den Grond neerhangende; Men

maakt ook veel verfchil in de kleur; dëwyl men

ontdekt heeft, dat die wit ofgrys zynvanHair^

öf gefpikkëld ,
gelyk de Schimmeipaarden , tot

de Ploeg niet deugen : daar , in tegendeel , de

zwarte , roode en bruine , in veel agting zyn. »

De Os kan niet langer dan toe de tien Jaaren Vëtwëï.

voor den Ploeg dienen : merï doet beft hem dan *jj?
dè*

te mefteri. Dit kan gefchieden in alle tyden

van 't Jaar, doch beft in de Zomer, dewyihet

dan minder koften baart, en men verzekerdis,

hem in de Herfft vet te zullen hebben. Zo

dra men dit op 't oog heeft , laat men hem op-
1

1. D££t. III. Stuk. S hotf*
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I. Afdeel. houden met werken; men ^eeft hem veeldrin-

XXXVL ken en overvloed van Sappig Voedzel, waar
Hoofd-

oncjer fomtyds een weinig Zouts gedaan worde,
STUK*

om zyne Eetluft op te wekken : men laat hem

op zyn gemak herkaauwen en op 't heetfte van

-den Dag leggen ruften. In minder dan vier of

vyf Maanden wordt hy zo vet,
#
dat hy naauw-

lyks meer loopen kan , en weegt alsdan, in

Vrankryk, vyf- of zes-honderd Ponden; doch in

de Moeraflige Landftreeken van Neder-Limou-

fin en Poiöou , heeft men 'er wel gezien van

negenhonderd Ponden, In Holland, weet men,

worden zy , door enkele Vetweiding van een

Zomer in 't Gras, gemeenlyk tot de zwaarte

van hy de duizend Ponden gehragt , en fomtyds

beeft men 'er gezien van omtrent tweeduizend

Ponden.

Hetfny- £)e Os is eigentlyk een Bul of Stier, dien men

Bullen. fa zyne Jongheid van de Teeldeelen beroofd

heeft. Om dit te doen worden eenige zorgvul-

digheden in agt genomen. Sommigen kiezen 'er

de Meymaand of het Voorjaar toe uit; ande-

ren den Herfft: men vat het Balzakje , meteen

Tangetje; fnydt hetzelve open en neemt de

Ballen weg ; waar na de Wonde met eenige

Olie of Balfem beftreeken en met een Pleifter

verzorgd wordt. Somtyds wordt het Balzakje

ook maar afgebonden , gelyk in de Bokjes en

Rammen gefchiedt , ofmen bederftze door kneu-

zing. Het Beeft is in de eerde dagen na de

Operatie wanluftig , en men geeft het weinig

Spys
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Spys of Drank ; doch de Appetyt komt allengs [. Afheeu

weder. De bekwaamde Ouderdom, daar toe, XXXVI,

is agttien Maanden of twee Jaaren: de Bullen, Hoofd-.

daar menze vroeger aan te werk (telt, beder-

ven het doorgaans ; doch men heeft gezien , dat

Kalveren , wien kort na de Geboorte defiallem

weggenomen of nutteloos gemaakt werden , en

die 'er van op kwamen , grooter en vetter Os-

fen zyn geworden , dan anderen , wien men de

Operatie niet dan op de twee of vier Jaaren ge-

daan hadt ; doch decze verliezen minder van

hunne moedigheid en fterkte. De zodanigen

zelfs , die niet , dan zes , zeven of agt Jaaren

oud zyn de, gefneeden worden , fchynen naauw-

lyks ontmand te zyn : zy tragten de Koeijen

te ryden ; doch men moetze daar van afhou-

den : want de paaring , en zelfs de bloote aan-

raaking , veroorzaakt aan de Klink of Schaamdee-

len van. de Koe zekere Uitwaflen of Wratten 9

die men genoodzaakt is met een glocijend Yzer

v/eg te neemen.

Dit fnyden , indien het op den bekwaamea Aarr *m
tyd gefchiedt f beneemt den Stier die kwaade «fcnSrier*

hoedanigheden, welken hem zo gcvaarlykmaa- '

ken, dat men hem niet los durft laacen loopen,

inzonderheid , als 't in de Rytyd is* Het be*

rooft hem ook van die verfchriklyk grove Stem;

dat brullen, 't welk den Menfch een fchrik aan-

jaagt , en als uit twee of drie Klanken of Too-

nen fchynt famengefteld te zyn , duurende veel

langer dan 't loeijen van de Koeijen en Osfen.

1. Deel. Hl, Stuk, S 2 De
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Hoofd
STUK,

I. Afdbbl. De Bul verheft zyn Stem niet dan uit Toorn of

XXXVI. Minnedrift; de Koe loeit veeltyds uit fchriken

fchvoom : het Kalf bulkt uit gebrek van Voed-

zei en begeerte tot zyn Moer* De roode kleur

heeft een byzondere aandoening op de Koe-

beeften , op de Osfen , doch voornaamelyk op

de Bullen, om ze dol te maaken, en dan heeft

men ze fomtyds Menfchen zien vernielen. De

Sneren- Gevegten, die in Spanje en Portugal nog

dikwils gehouden worden , tot vermaak van 't

Algemeen j
geeven blyken van de onverfchrok-

kenheid deezer Beeften, die Vuur noch Staal

ontzien in hunne dolle drift , en door de Won-

den 5
welke men hun toebrengt , langs hoe meer

tot wraak worden aangeprikkeld.

Tot deeze Sohouwfpelen gebruikt men wilde

Stieren , die in de Gebergten van Andalufie zyn,

en 'er, op gelyke wyze als de Olyphanten in

Ooftindie, in Kraaien gevangen worden, door

middel van tamme Koeijen , die dezelven daar

in lokken. Dan worden zy in Hokken gezeten

tegen den beftemden tyd bewaard: wanneer

'er Ridders, te Paarde, tegen zulk een Stier in

't Perk verfchynen en hun leven waagen voor

't vermaak der Aanfchouweren. Zy tragten het

Beeft, dat reeds doldriftig gemaakt is, met het

fcherpe Yzer van hunne Lanfen te kwetzen , zo

dat 'er het Yzer in fteeken' blyft*, en ontwy-

ken ', door 't zwenken hunner Paarden , den

vaart van den Stier, die, wanneer hy ftooten

wil , de Oogen fluit, 't Gemeene Volk , dat te

Voet

Wilde

Stieren.
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Voet vegt , weet zig op dergelyke wyze te I. Afdeel.

redden; hoewel 'er, in die Schöuwfpelen , dik- XXXVI.

wils Menfchen fneuvelen. De eenigftetctevIugt»
fiT
y°OFO

*

wanneer zulk een het Beeft niet ontwyken kan,

is -4 hetzelve te treffen boven op den Kop

,

tuffchen de Hoornen, alwaar een klein Plekje

is, daar men het den doodfteek kan toebren-

gen. Deeze Stieren, fchynen my egter toe,

in grootte niet veel te verfchillen van de ge-

woone Bullen, daar de Aver-Os , in 't Latyn

Urus, in 't Franfch Aurocbe genaamd, die in

Poolen , Pruiffen , Lyfland en Moskovie
, ge.

vonden wordt, veel zwaarder is, hebbende by-

na de grootte van een Olyphant.

De Stieren of Bullen, die men tot het ry- Hoedanig,

den der Koeijen gebruiken wil , moeten uitge»^^^
koozen worden van eene fraaije geftalte, t^a-

mclyk groot en wel in 't Vleefch , en men ver-

kieft ze in Vrankryk rood van Hair ; doch in

Holland fchynt men meer gefteld te zyn op

zwarte of zwartbonte Bullen , daar niettemin

Kalveren van komen van allerley kleur. De Ou-

derdom is beft tuffchen de drie en negen Jaarem

want , fchoon de Bullen en Koeijen voor de

twee Jaaren reeds voortteelen kunnen , zyn zy

dan nog niet in de volle kragt; en 5 over de

negen Jaaren zyn zy de befte kragten kwyc

,

leevende doorgaans niet langer dan veertien of

vyftien Jaaren. In die Landen, daar de Bullen

onder de Koeijen loopen , geeft men 'er niet

meer dan vyftien aan eenen Bul , hoewel hy ten

J, DfiEu UI. Stuk< S 3 OW)»
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j^FDEEL#minfte in flaat isom 'er honderd en meer te rydeiu

XXXVU De Koe raakt dikwils in de eerfte reis -be-

Hoofd- vrugt , en dan laat zy zig niet weder ryden. Het
* Voerjaar is de tyd wanneer zy gemeenlyk togtig

lina der zyn ; doch dit valt ook den geheelen Zomer voor.

Eoeijin. j)e Mey-Maand, als de Zon in het teken is van

de Stier 3 munt daar in uit , en daarom , mee-

nen fommigen , dat die Naam aan dat Gefternte

gegeven zy ; gelyk aan 't naaftvoorgaande die

van den Ram: dewyl de Springtyd der Rammen

wat vroeger komt. Haare Dragt duurt ruim negen

Maanden : zo dat de meefte Kalveren vroeg in

't Jaar ter wereld komen , en allerminft in de

Herfll. De tekenen van de togtigheid der Koei-

jen zyn zeer kenbaar: zy fpringen op elkander,

op de Osfen en zelfs op de Bullen : ook is haa-

re Klink dan gezwollen en uitpuilende. Zyzyn,

indien menze niet ontziet , maar voor de Ploeg

of Kar zet, het verfmakken van het Kalf zeer

onderhevig: men moet ze zelfs het hardloopen

of fpringen tragten te beletten , en bi;engenze

in de vetfte Weiden, Zes Weeken of twee

Maanden voor den Kalftyd , moeten zy op de

Sta! ook wat rylcelyker van Voedzel voorzien

worden ; men geeftze 's morgens Koeken of

eenig ander Voeder, en houdt op met haar te

melken: dewyl zy de Melk dan noodig hebben

tot Voedzel van de Vrugt. Veelen droogen van

zelf op ; doch , die tot de laatfte dagen toe haar

Melk behouden , zyn de befte Kalfkoeijen.

Misge- De Koe brengt fomtyds Misdragten ter we*

booiten. xeld-



vandï Koetje n. 279

reld. Om de inbeelding voorby te gaan van [.afd^el;

fommig Landvolk, 't welk zig wysmaakt, dat xxxvr.
dit Beeft Egeltjes baare; zal ik alleen maar mei» Hoofd-

STUK.»
den van fommige wanfchapen Kalveren. Men
heeft 'er gezien met twee Hoofden en met meer

dan vier Pooten, In 't jaar 1745 werdt te Pa-

rys eene Koe vertoond, die boven 'm de Nek

een vyfde Poot hadt, welke uitliep in een Bol

van grootte als eens Menfchen boofd , waar na-

men die eenigermaate hadt doen gelyken ; 't

welk aan 't Gemeen veel verwondering gafv

Deeze Koe' , in 't volgende Jaar geftorven zyn*

de, werdt door den Heer Suë, Demonftratey'

der Ontleedkunde in de Koning! yke Akademie

der Schilderkonft , geopend. Men vond t, darde

gemelde Bol beftond uit klompen Vet,. in een

Stoffe leggende, die ten deele naar Smeer, ten

deele naar Wyndroesfem gel-eek. De vyfde

Poot, die uit deRuggegraat voortkwam, wordt

nog in 's Konings Kabinet bewaard : dezelve is

• korter dan de anderen waren , en zeer onregel-

maatig van Gebeente. In 't zelfde Kabinet

vindt men nog twee Wanfchepzeis, van Kal-

veren die met de Ruggegraat aan elkander ge-

groeid zyn ; enz.

Het Kalf , ter wereld komende , Is vervat in vliezen

zyne Vliezen, het Licht genaamd, die zig uit- I
an ^

(trekken "tot in de Hoornen van de Lyfmoeder;

doch 'er met , gelyk in de Merry , door rini-

pelagtigheden aan gehegt zyn , maar door mid-

del van Moerkoekjes , zo. klein en menigvuldig

,

1. De si* IH Stuk, S 4 dat;
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LAFDEEL.dat men 'er wel tot honderd toe, vaneeneen*

XXXVI. kele Vrugt, geteld heeft. Deezezyn platagtig,
** van nvnnlp fiorniir. fpn rïpplp rlnnr r^p I .ufmr

STUK. van ovaale figuur, ten deele door de Lyfmoe-

der, ten deele door het buitenfle Vlies, dat

men Chorion noemt , geformeerd. Aan den bin-

nen-Wand van de Lyfmoeder, naamelyk, pui-

len Eyronde bultjes uit, overeenkomende met

andere bultjes , van dergelyke figuur, die uit de

buitenzyde van het Chorion fpruiten, en deeze

bultjes fluiten op elkander; zodanig, dat de uit-

puiling van het Vlies die van de Lyfmoeder om-

vangt, 't welk dan te famen ceq Cotyledon ge-

heten wordt. Ieder Koekje hegt het Vlies aan

de Lyfmoeder, wanneer de Vrugt tot zekeren

trap van groeijing is gevorderd, en, als men

dan het Vlies van de Lyfmoeder affcheidt , ver-

deden zig de Cotyledones in twee- en. Op het

oogenblik van die verdeeling, wordt men ge-

waar, dat de bultjes van het Chorion met een

menigte kleine heuveltjes zyn bezet , die uit ze-

kere holligheden komen , welken 'er in de bult-

jes van de Lyfmoeder zyn. De bultjes fcheideq

natuurlyk van elkander, als de Koe kalft, en

dewyl zy zig op de Nageboorte als met een in-

gedrukt kuiltje vertoonen , zo heeft men 'er den

gemelden Gri ekfchen naam , die Navels betekent,

aan gegeven.

Zorg voor
Wanneer het Kalfgebooren is, laat men, het,

de Kaiyen> in fommige Landen , de vyf of zes eerfte Da-

gen by de Moer, op dat die het verwarme,

en dat het geduurig Zuigeq moge , wanneer het

luft
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lpfl daar toe heeft. Zo clra die Dagen gepas- ^ ^EDm
feerd zyn , fcheidt men hec Kalf 'er van af, XXXVL*

en geeft het Melk, om het, indien 't een Bul- Hoofd-

Ifalf is, ter flagnog te metten, of, indien 't
STÜK *

een Kuykalf is , op te brengen tot een Koe-

De befte Kalveren zyn , die in 't Voorjaar ter

wereld komen ; wanr die laater komen dan Juny

kunnen geen kragt genoeg krygen om de Win-

terkoude uit te ftaan. Zy worden allengs ge*

woon gemaakt Gras en vervolgens Hooy te ee-

ten, en moeten 's' Winters wel verzorgd wor-

den in een warme Seal.

In de derde en vierde Maag van een Kalf, dat De Leb o»f

zuigt of Melk drinkt, worden Klonters gevon- Streiniel -

den , die men in de Lugt kan laaten droogen 9

en alsdan gebruiken tot Stremzel van de Melk.

Van dit Stremzel is maar zeer weinig noodig in

een grocre veelheid Melks. Gemeenlyk, eg-

ter, wordt hetzelve gemaakt van de Lebben of

vierde Maagen van nugteren Kalveren of zelfs

van Bokjes en andere herkaauwende Dieren 3 die

nog geen ander Voed zei dan Melk gebruikt

hebben (*> Men kan ook dit Stremzel uit de

Koppen van zekeren Diflel, of uit de Darmen
van een foort van Vifch (f) haaien , en de Jooden

willen 'er in 't geheel dat niet in hebben , 'e

weik van de gewoone Lebben gemaakt wordt.
* Het gewoone Voedzel der Koeijen en OsjTen v e<M

• der Koe-
? bceflen,

(* Zie het VI. Deel der Uhgezptfe Perhandelmgen.
bL 588.

(|) Zie bladz, 124, hier voor.

1. Deel. III Stuk. S 5
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Hoofd-
stuk*

ïi$f§mU'i$9 gelyk men weet, by Zomer Gras en 's

XXXVI. Winters Hooy ; doch men geeft hun gemeenlyk,

onder het Hooy, eenig Voeder, gelyk Hennip-

koeken ; waar by de Boeren hunne rekening wei

vinden» In andere Landen krygen zy , 's Win-

ters , Knollen of Wortelen , Boombladeren

,

Hanekammetjes, Rupsklaveren, Wikken, Erw-

ten 5 Boonen , en wat dies meer is. Zy fchik-

ken zig, des noods, naar allerley foort van

Voedzel. Immers ik vind aangetekend , dat de

Arabieren by Balfora, en de Indiaanen, die aan

den Perfifchen Zeeboezem woonen , hun Hoorn-

vee met Vifchkoppen voeren, en even 'c zelfde

gebruik heeft in Noorwegen plaats , alwaar men,

in 't. Voorjaar , dikwils gebrek aan Voedzei

voor de Koeijen heeft ; weshalve , die aan 't

Strand woonen , aan deeze Beeflen dan iömtyds

Wier of Zeegras , met afval van Vifch of Graa-

ien gemengd , voorwerpen , 't welk de Koei-

jen zeer gretig eeten. Zelfs heeft men gezien >

dat zy, uit gebrek, Beenderen van viervoetige

Dieren , even als de Honden , knaagden en op-

aten. Men heeft dit zelfs aan 't Deenfche Hof,

te Koppenhagen , met veel verwondering be-

fchouwd, in een Koebeefl dat, enkel om die

reden , uit het Stigt van Bergen derwaards ont-

booden was. De Beeften worden daar ook dik-

wils met jonge Takjes van Boomen gefpyzigd

,

en , als zy in 't Voorjaar eerfl: van Stal komen

,

houdt men in 't Gebergte een Vuur aan, by 't

wet
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welke de Kudde zig 's nagts , en tegen den
j# afdeel.

Melktyd , verzamelt. XXXVI. j

't Is de gewoonte der Boeren , aldaar \ de Hoofd-, j

STUK
Runderen dagelyks eenig Zout te geeven , en

Nuttig

-

fomtyds waagen zy 'er wel een gezouten Haring j^ vaii
>

e

aan. Dit middel wekt hunne Appetyt op., en Zoiïï-

verfterkt hunne Maag. Om die reden plaatft

men in Hongarie ? in Spanje en andere Gewes-

ten » by de Kalveren in 't Hok een Steen of

brok Rots-Zout 5 of hangt een Zak met Zout

op de Stallen , waar aan deeze Beeften dikwils

likken, Zy weigeren ook niet, Wyn ofAzyn

te drinken , en dit laatfte is tegen fommige

Kwaaien , wanneer zy geen luft tot Eeten heb-

ben , van veel dienfl ; inzonderheid wanneer

men 't Hooy 5 waar onder eenig Zout geftrooid

is 9 daar mede befprengt.

De Kalveren zyn het likken van elkander zeer Umb^lm
gewoon , en dit moet de oorzaak zyn, dat 'er

fïl ^
•/:-,- Maag.
zo dikwils van die foort van Ballen in derzel-

ver Maag gevonden worden, welken men ge-

meenlyk Mgagropil® noemt of Gemfen-Ballen:

want van een dergelyke oorzaak als in de Gem~
fen (*) kan zulks niet afgeleid worden ; dewj!

zy geen Bladeren , Takjes , Hout of dergelyk

Voedzel nuttigen. In de Osfen en Koeijen 3 die

zig zelf veel likken, worden ook dergelyke Bal.

len gevonden, fomtyds met een taamelyk harde

bruine Korft omkleed, en dikwils zo groot 3 dat

(*) Zie bladzyde 19* , hier voor.

I. D££L. 111 Stuk,
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I. Afdeel. %y de Verteering van deeze Beeften hinderlyk

XXXVI. zyn. Deeze Ballen zyn van grootte als een.Ey,
Hoofd-

^ js een Vuift, en men heeft 'er zosrootals
STUK. °

een Kinderen-Hoofd, in een Kalf van zes Maan-

den, gevonden. Ik zag 'er onlangs een, die

verfch uic een Kalf gehaald v/as , van grootte

en gedaante als een Kokosnoot zonder bolfter

,

ongevaar twaalf Duimen in den omtrek. Onder

een menigte van deeze Hairballen, uit Bullen,

Osfën, Koeijen en Kalveren , die in het Kabi-

net van den Koning van Vrankryk bewaard

worden , zyn de meeften twee of twee en een

half Duim dik , rond of Eyrond van figuur

,

bruin , vaal of roodagtig van kleur, Sommigen

hebben een Korft of Schors, anderen geen: men

vindt 'er één zonder Schors , van zelfstandig-

heid als Vilt, maar door een menigte fteeltjes

Hooy fteeken, die zig uitwendig vertoonen:

een andere van een zeer los geweefzcl , die an-

derhalf Duim dik zynde maar een half Loot

weegt, daar de meeften twee of drie Loot

zwaar zyn ; en verfcheide anderen zeer digt en

fyn van Stof, geëlagtïg van kleur. Sommigen

heeft men 'er , in dit Kabinet , welker Schors

zeer oneffen is , zo dat deze zig op fommige

plaatfen als dubbeld vertoont. De allergrootfte

,

die men 'er bewaart , is een weinig platagtig

rond , in de grootfte middellyn vier en een half

in de kleinfte drie Duim en tien Liniën, be-

kleed met eene gladde geelagtige Korft , door

welke eenige Hairen üitfteeken , en weegende

ruim
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ruim agttien Loot, dat is meer dan een half i.Afdeél*

Pond. XXXVF.
De Heer Daubenton, die dit befchryft, Hoofd-

vondt in de Galblaas van de wanftallige Koe,

waar van ik te vooren fprak (*), een zeer fraai- -m deGal-

jen geelen Steen , van grootte als een Vuift. Men biaas»

heeft in 't Kabinet meer zulke Galfteenen, of

brokken van dezelven ; want zy zyn zeer broofch

en by uicftek ligt, bruin wan kleur , fehynende

uit een foort van Schilfers famengegroeid te zyn.

Ook wordt 'er een Bezoar bewaard uit eenOiïe*

Nier, byna Eyvormig van gedaante, overlangs

een Duim groot, weegende omtrent drievierde

Loots ; aan 't eene end witagtig van kleur , a£n
5

t andere roodagtig en bezet met punten en

bultjes van verfcheiderley figuur , zeer hard van

zelfftandigheid.

Omtrent de Nieren hebben de Koebeeften OngeflelJ.

dikwils eenige öngefteldheid , welke men by 't ^
Aagten ontdekt. By voorbee!d,de flinker is altoos

grooter , 't welk miffchien daar van daan komt,

dat zy meeft op de regter zyde leggen. Men
heeftze zo groot als een Kinderen -Hoofd gevon-

den , en dikwils is in een van beiden een Wa-
terblaasje : ook ontbreekt fomtyds de eene Nier.

Doch een der aanmerkelykfte byzonderheden,

welke my in dit opzigt voorkomt, is' de ver-

fteening van het Brein, waar van de Heer du

Verisey, de Jonge, een voorbeeld aan de Aka-

deiDle

(*) Zte biadz. 279,

I. Deu, III Stuk.

bieren.
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I. Afdeel. demie der Weetenfchappen van Parys vertoond

XXXVI. heeft (*>
Hoofd-

jjet waren je Herfenen van een Os , zoda-

H Brciri
nig verfteend , dat zy de hardheid evenaar-

verileend. den van een Keyfteen, zynde opfommigeplaat-

fen alleen eenige weeke en fpongieufe zelfftan-

digheid overgebleeven. Het Ruggemerg, on-

dertuffchen 9 zo wel als de Zenuwen , die on-

der uit het Bekkeneel» gaan , halden haaren na-

tuurlyken fëaat behouden. Het Agterbrein was

ook verfteend ; het dunne Herfenvlies insgelyks,

en de geheele Klomp fcheen zo verward , dat

men moeite badt om de Deelen te onderfchei-

den. Inmiddels was deeze Os zeer vet , en zo

fterk , dat hy , toen de Vleefchhouwer hem

dooden wilde , tot viermaal toe den dans ont-

fprong : een aanmerkelyke omflandïgheid , de-

wyl het eenigfle voorbeeld, 't welk hier mede

gelyk ftaat, gevonden wordt in 't Werk van

Bartholinüs ; zynde van een Os in Sweeden

gedood, doch die zeer mager was enkwynende

fcheen. Valisnieri, egter, heeft dit ftuk, in

een byzondere Verhandeling, naauwkeurig on-

derzogt, en duidelyk beweezen , dat 'er nooit

^en waare Verfteening van het Brein in levendi-

ge Schepzelen heeft plaats gehad , maar dat het

waare Brein onder een Steenagtige Klomp ver-

holen zy geweeft (f).

Die

(*) VHipr. de V^Acad. Royale des Sciences , de 1'An.

(f) Dell Cerv* de Bw impietrite* Hall. PrsL ^€ca»
iem* Vol. II, p- 2$*
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Die zelfde Natuurkundige heeft, zo wel als^ ^fdeeu
de Heer Reaümur , zig toegelegd om de oor- XXXVI.
zaak te ontdekken van de Wormen , welke de Hoofd-

Huid der Runderen, even als de Horfels in

Lapland die der Rendieren, bederven en vol io ^e Huid

Gaten rnaaken. Zy hebben bevonden , dat dee-

ze Wormen niet, gelyk Valentini zig ver-

beeldde, ontdaan uit de Eijertjes van Infekten,

die , met de Spys en Drank door deeze Beeften

ingezwolgen zynde , in het Bloed naar de Huid

zouden gevoerd worden; maar dat zy ontdaan

uit Eijertjes, die van zekere Vliegen op de

Huid worden gelegd en daar door de warmte

uitgebroed. Het onderfcheid van dit Infekt en

den Horfel der Rendieren, is elders aange-

toond (*).

De Runderen in 't algemeen , en de Osfen in Ziekren.

't byzonder, zyn aan veelerley Lighaamskwaa-

len onderhevig. Men kan 'er elders een breed-

voerige Optelling van vinden 5 waar by de Mid-

delen, die 'er gewoonlyk tegen gebruikt wor-

den , zyn aangeweezen (f). Ik zal hier alleen

maar fpreekcn van die Ziekte , welke nu weder-

om, federt zo veele Jaaren, byna doorgeheel

Europa gewoed , en 'er zo veel fchade aan de

Menfchen toegebragt heefr , dat menze met re-

den als een Plaag des Hemels aanmerkt.

Ik heb hier de Vee-Pefl of Sterfte der Run- Vee-Pefc

de-

(*) In het I. Deel der XJhgezpgte Verhandelingen
bladz. 641.

(f) Zie Chomel, Hmshottdelyk Weordmhoek , op Os«

I, Dbel. III, STVf
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I. Afdeel,

XXXVI.
Hoofd-

stuk,

Fee-Peft.

Haare

Perioden

of Tus-

fchenpoo-

zingen.

deren ^ anders ook wel Runder-Ziekte genaamd,

op \ oog: die, na dat zy zigin Vrankryk eenige

Jaaren geopenbaard hadt , en vervolgens ont-

floken was in Vlaanderen, omtrent den jaare

1744. ook doordrong .in de Verëënigde Provin-

tien , en federt door byna geheel Europa zig

uitgebreid heeft, houdende nog tot heden in

fommige deelen aan. Omtrent den jaare 17 13

was 'er een dergel yJee Sterfte in de Nederlan-

den,, doch dezelve hieldt in den Jaare 1721 op.

Het was toen omtrent dertig Jaaren gelee-

den , dat men zulk een doorgaande Sterfte

der Runderen in Europa hadt ;, naaraelyk diè

van 't jaar 1682 , wanneer de Piaag uit Ita-

lië in Bourgondie , en van daar in Switzerland

overkwam , zynde diestyds ,in Groningen en

Ooftfriesland zeer hevig ; doch dezelve hieldt

op met het end van 't Jaar.

Dewyl ik, in het Hollandfch Plakkaatboek,

niet vroeger van eenige Ordonnantie omtrent

de Runder-Ziekte gewaagd vind," zo zou men

haafi: mogen denken , of dit een nieuwe Plaag

ware , ten minfte in dit Geweft ; doch de Heer

N. Strüyck heeft my de Berigten meegedeeld,

die by gelegenheid van het nafpooren van de

Vërfchyning der Komeeten of Staartfterrën

,

welken men weieer als Voortekenen van dé

Pefl en andere Plaagen aanmerkte, door hem

in de oude en laatere Gedenkfchriften ge von-

den waren: waar uit blykt, dat men niet alleen

in de voorgaande Eeuw, nog tweemaal, zoda-

nig
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ftig een Sterfte der Runderen in de Nederlan" j# Afdeed

den gehad heeft, maar het zou daar uit wel XXXVL
fchynen, of dezelve omtrent om de dertig Jaa~

^°ofö-

ren kwam. Immers ik vind ze op de jaaren y " *1

1617 en 1653 aangetekend (*), 't welk, met

die van 1682, 1713 en 1744, thans omtrent

vier zulke Perioden of Tuilchenpoozingen

maakt. In de Zeftiende Eeuw vind ik 'er niets

van gemeld, dan alleen op 't jaar 1503, en

in 't jaar 1272 was door geheel Vriesland een

zwaare Sterfte onder
%

t Vee.

Verwonderlyk is 't , in hoe vroege tyden reeds .
Zwaar*

in *t iia?*

melding gemaakt worde van zulk een Vee-Peft;
g I0

doch zy fchynt toen doorgaans met een Sterfte

onder de Menfchen gepaard te zyn geweeft. Dé
Hiftorie-Schry ver Liviüs verhaak , dat in 't

vyfhonderd-zeven-en-zeventigfte Jaar van Ro-

me, 't welk nog omtrent 175 Jaar voor 's Hei*

lands
'

Geboorte was, een Sterfte der Runderen

plaats had, waar op,- 's jaars daaraan , Ziekten

onder de Menfchen volgden (f). Op *t jaar

810 , dat is negenhonderd-vier*en*dertig Jaar of

31 Perioden voor die van 't jaar 1744, was de

Vee-Pelt zeer algemeen en zwaar. Verfcheide

Schryvers maaken daar gewag van. In fommi*

ge Kronyken wordt verhaald , dat op de Togt

van

(*) Men is dikwils van *t Jaaf , wanneer zy aanvantf

nam, nier verzekerd; op 't jaar 1648 vind ik in Noor-
wegen een z\va2re Runder- Sterfte.

(t) T. LU. Libr. XLL Cap, 21. Tom. III. BafiU'fttai*

P 744*

I. Deel, III Stws. T
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I. Afhsel. van Keizer Karel den Grooten tegen de Noor-

XXXVI. mannen, die, geheel Vriesland overweldigd
Hoofd-

heb^eQ^e , van daar in Vrankryk meenden te
STUK. J

Fee-Pelt.
dringen , om die reden byna geen Runderen te

bekomen waren : zy flierven allen tot één toe

weg, en dergelyk een zvvaare Sterfte onder dat

Vee hadt in alle 's Keizers Landen plaats (*).

Anderen melden , dat geheel Europa , doch in-

zonderheid Brittannie , door die Peft van Bees-

ten werdt ontledigd (f). In Nederlandfche

Schryvers vindt men, dat 'er in Vriesland,

Drenthe en daaromftreeks , op dat jaar een

Ziekte onder de Koeijen en Osfen ontftondt,

van welker gelyke nooit meer gehoord was,

dewyl 'er van de honderd Beeften naauwlyks een

in 't Leven bleef (£).

Andere op 't jaar 840 wordt wederom gewag ge-

harend" mdLd^1 van een fchrikkelyke Vee-Sterfte , in fom-

* ftancia ™ge deelen van Frankenland of Vrankryk*, en

omtrent den ja'are 990, dat honderdvyftig Jaa-

ren of vyf Perioden laater is, wordt wederom

van eene geiproken, die ten minfte drie of vier

Jaaren fchynt geduurd te hebben. Van dat Jaar,

tot aan 't jaar 1272, vind ik ten minfte twaalf-

maal , elk op een byzonder jaar, een Vee-Sterf-

te aangetekend, 't Is waar, dezelve komt juïffc

niet

(*) ^Annaïes Franco -Ftdhnfes. p. 11. Chrotu fifginenfe*

Libr. II. pag. 38- ^Annalifb. Saxo. Col. 173.

(f) Polychrefï. J{aywtlph. HigcL Libr. V. pag. 252.

(±) J. Marchant. Nagalm oyer de FeeZfckte, Haart»

^745. pag, 2.
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iriet altyd op de gemelde Perioden , doch zy l ApöéêI*

kan , gelyk thans , eenige Jaaren aangehouden , XXXVI,

of eerft op de eene dan op de andere plaats ge- Hoofd-

woed hebben. Sommige Schryvers melden * dac „
*

fi
"J

'er een Sterfte onder de Menfchen mede ge-

paard ging of op volgde; anderen voegen zeby

Overftroomingen. Daarzyn 'er, die melden * dac

zy Craba onder de Romeinen genoemd werdt 3

3
t welk de Kanker of 't Longe-Vuur zal bete-

kenen : anderen geeven 'er den naam van dd

Koge aan , 't welk de Kuch zal zyn , en daar me-

de neemt de hedendaagfe Ziekte dikwils aan-

vang : anderen fchryven , dat de Ziekte zon-

der eenige blykbaare oorzaak ontftond. Uit di&

alles en uit de groote Sterfte , die 'er een Ge-

volg van was , kan men nïettwyfelen* of het is

de zelfde aart van Runder-Ziekte geweeft* daar

men nu reeds zo veele Eeuwen van gefproken

vindt. En 5 dewyl dezelve, buiten tegenfpraak,-

befmettelyk is , gaande uit de eene Landflreek

in de andere over, gelyk de Peft; zo zou het

wel kunnen zyn > dat men ze, in den jaare 810,

voor de eerfte maal in deeze Geweften had

vernomen.

Zeker Heer uit het Brandenburgfe, genaamd Önifftpék

_, rr j. • • i t*t' ii naar derzeir
Ellard JLürfen, die zig in de Natuurkunde

ver aaft

en de Landbouwery zeer geoefend, en boven

•

dien een taamelyke kennis in de Ontleed- en

Geneeskunde verkreegen haft, werdt, op heC

Voordel van het Kollcgie der Geneesheeren. te

Berlyn , . met genoegzaame Penningen tot zyn

MHei, iusti/k* T % Rei-s-*



*p« Beschryving
I Afdeel. Reis- en Teerkoften begunftigd , om buitene

XXXV [. lands zig nog meer toe te leggen op de kennis

Hoofd- en Geneezing der Vee-Ziekte. Zyne Aanmer*

ree Peg
kinSen z^n 5 do0r hem

'
aan de K ™11^

Sweedfche Akademie, te Stokholm , medege-

deeld, die dezelven, op 't jaar 1756, in haare

Verhandelingen heeft laaten inlaffchen. Ik zal

hier een kort begrip geeven , van 't gene hy

noopens de Kentekenen, Oorzaak, en de Ge-

neesmiddelen, verhaalt (*).

Kenteke- By het eerfte aankomen der Ziekte wordt in

öen - fomirigen meer, in andéren minder, fehudding

of trilling waargenomen : daar op ontdekt men,

aan de Hitte van de Ooren , Ribben en Smoel

,

de tekenen van Koorts , die dikwils zo hevig is

,

dat de beweeging des Bloeds in de buitenfte Ade-

ren van den Hals duidelyk befpeurd wordt.

De Hoornen zyn fomtyds heet , fomtyds koud,

en de een kan koud zyn, terwyl de ander heet

is. Even 't zelfde heeft ook in de Ooren en

Neusgaten plaats, en toont de zwaarheid der

Ziekte aan. Wanneer het Vee in de Zomer

sangeftoken wordt , houdt het gemeenlyk aan-

ftonds met Eeten op; in de Winter niet zo

fchielyk maar allengs; eerfl met herkaauwen,

daar na met Eeten. Het drinkt ook weinig of

niet , en laat den Kop hangen. De meeften zyn

in den beginne zeer hardlyvig en veele hoeften

of

(*) zie der mon. ^cgtatb. m*h. $&§an&*
tongen* xvm. T&.p. 142, 221 , 30a. .
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of kuchen z^er. De Vooren in 't Gehemelte i.afdeeu

zien rood 5 én uit de Neusgaten druipt een Et- XXXVI.

terige Slym. Als de Ziekte tot rypheid geko- Hoopp-

men is, hangt de Staart flap en dan begint de rz

#

Loop 3 welke tot het end toe duurt , zynde fom-

wylen Bloedig. Wanneer de Oogen hunne hel-

derheid verliezen, en het witte geheel rood

wordt van Bloed ; de Ooren , Hoornen en • ^

Smoel , altemaal koud zynde ; dan is het wel

haaft met het Beeft gedaan.

De onmiddelyke Oorzaak wordt van hem Oorzaak,

toegefchreeven aan de Dampen , die uit Bees-

ten , in welken de Ziekte tot rypheid gekomen

is , uitwaafemende , de Lugt befmetten. Dee.

ze Dampen , van het Beeft ingefbkt 5 met het

Voedzel vermengd en door de Chylvaten in

het Bloed gebragt zynde , verfnellcn deszelfs

beweeging en doen Koorts ontftaan. Door de

aanhoudende prikkeling wordt het Bloed ge-

dreeven in de kleine Vaatjes , of uitgeftort in

het Vetvlies, en gaat in Etter over; als wanneer

men de Ziekte ryp kan noemen. Veele Vog-

ten , die van het Bloed afgefcheiden worden 3

neemen de fcherpheid der Befmetting aan , 't

't welk dezelven op de een of andere wyze doet

ontaarten. Dikwils ontftaat 'er de Geelzugtof

(Jalziekte uit; fomwylen volgt de Waterzugt

'er op , doch niet dan in de Winter en als de

Beeften zwak zyn van natuur.

De Middelen 3 welken de Heer Türfen voor Genees-

deeze Ziekte opgeeft, zyn als volgt. j. Eerft ™^ie%
j,p*w, iiistvk^ T 3 pnoec
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J, Afdeel. moet men de Beeften ., indien zulks noodig geoor-

XXXVI. deeld wordt , doen Aderlaaten. 2. Dan neemc
Hoofd- meü een j^lf Pond Spaanfche Zeep ; hoe har-

y. pn der en bruiner hoe beter; die men, geheel

klein gefneeden zynde , doet in zes Kannen koo-

kend heet Water , 't welk men wel omroert

tot dat alles gqfmolten zy ; wanneer men daar

in doet een hand vol Salpeter , en geeft daar

van aan het zieke Vee, 's morgens en 's avonds,

een Stoep in , tot dat de Loop begint. Het

mengzel moet de dikte hebben van dunne Melk-

bry , en kan , indien het door te blyven itaan wat

dik geworden is , met kookend Water verdund

worden. Indien men 't zelve voor het aanko-

men der Ziekte ingegeven , en daar door het Vee

een weeken Afgang veroorzaakt heeft , zal het

weinig gevaar loopen. 3. Men gebruikt een

Tabaksklyfteer , of blaaft , by gebreke van dien,

de Rook uit een gewoone aan het end wel

effen gemaakte Tabakspyp , tot het Gedarmte

in, om de Loop te bevorderen , die, hoefchie-

lyker zig in de Ziekte vertoonende, hoe meer

hope geeft. 4. Terwyl de een het zieke Beeft

den Bek open houdt , neemt de ander een wei-

nig wel fyn gewreeven Salpeter, zo veel hy met

de drie Vingers opvatten kan , en fmyt het die

in den Bek ; waar op de Kop zo aanftonds los

gelaten wordt, om te beter te kunnen fchuimen

en kwylen. Dit doet groot nut, dewyl de

Smoel en Neusgaten daar door van Slym gezui-

verd en vervolgens de geheele'Mond vogtigen

zagc
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sagt gehouden wordt. Als de ingeworpen Sal- i. Afdf.el.

peter niet van die uitwerking is, mag men het XXXVI.

Beeft verlooren agten. 5. Dewyl het Vee in
HooFD*

ö J STUK.
de aanvang der Ziekte weinig drinkt, zo is 't „ p &

noodig, dat men ieder Beeft, dagelyks, drie

of vier Bottels laauwagtig Water , waar in een

half of drie vierde Loots Salpeter gefmoken zy

,

in de Keel giete. 6. t'Kan geen kwaad doen 9

dat men het met een Borftel wryve, alzo de

Zweetgaatjes van de Huid daar door open ge-

houden worden. 7. Wanneer het Beeft hard-

lyvig is, geeft men het omtrent een OnceTer-

penthyn-Olie, met een of twee Eijerdoiren en

Water gemengd, in 't Lyf. 8. Ook is het,

geduurende de Ziekte, dienftig, het Vee, noen

dan eens, drie, vier of vyf Lepelen Lyn-Olie

te laaten gebruiken , om de Borit te verzagtea

e&dus de Hoeft of het Kuchen te verminderen*

9. Zo dra zig de Loop openbaart, is het dien-,

ftig, gewreeven Dennen-Schors te mengen met

Eijer-Doiren , Water en zo veel Gerfte-Meel

,

dat het een klomp zy van een Vuift groot ; dee-

ze geeft men , zo dra het doenlyk is , aan
?

t

Vee in, met een half Mutsje Lyn-Olie: daar

mede wordt om de zes Uuren voortgegaan , tot

dat de Loop opgehouden is , en verder geeft men

Hiaar Lyn-Olie alleen. Het is in de RoodeLoop

een zeer nuttig Middel. 10. Indien 'er, op 't

eerfte ingeeven , aanftonds een Verftopping

volgt , moet op nieuws de Tabaks-KIyfteer ge-*

bruikt worden , om weclcr open Lyf te maaken j .

h !>*£!• III» Stuk, T 4 wanf*
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LAFDsaL. want 3 indien de Drek niet van langzaamer hand

XXXVI. harder wordt, zo is
5

er een nieuwe verheffing

HooFi> van Koorts te dugten.

'

D a Ik zal niet omftandig fpreeken van deReme-

Ander
' ^"ën , ^le 'er van verfcheiderley foort in de Ne-

ftanediëo. derlanden voorgefchreeven zyn, van de eerde

openbaaring deezer Vee-Ziekte in onze Provin-

nen ar, tot op heden. Immers men heeft zig

tot nog toe beklaagd , dat 'er geen (laat op te

maaken was ; dewyl fommigen , die hunne Bees-

ten niets hadden ingegeven , 'er veelen van be-

hielden , en anderen , die de Middelen hadden

gebruikt , ze byna altemaal verlooren. Ook is

het jammer , dat men zulke ongerymde Midde-

len in trein gebragt heeft of te werk gefield

;

gelyk een menigte Jenever, fcherpe Oliën en

fchroeijende Darmzuiveringen , die waarlyk als

Pek in 't Vuur moeden aangemerkt worden.

Anderen hebben 't gezogt met een algemeen

Middel , 't welk het befmettend Gift door

Zweeten zoude uitdryven ; zonder te letten op

de verfchillende ftaaten der Ziekte. Ook is

my niet gebleeken dat de Premie van duizend

Gulden 3 welke door hunne Hoogmogenden in

den jaare 1744 uitgeloofd werdt aan dengenen,

die een nieuwe en tot nog toe onbekende Re-

medie j welke op de Proefgoed bevonden werdt,

zoude bekend maaken 5 tot nog toe van iemand

verdiend zy. Ondertuffchen komt my het Mid-

del, 't welk de Heeren Staaten van Overyflel,

. ia den jaare 1749, met hunne goedkeuring ver-

eerd
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eerd hebben, en verklaard, dat geeneBeeften lafdeel.

aan welken het gebruikt was, geftorven zyn, XXXVI.

zeer overeenkomftig voor met die van den Heer Hoofd-
STUK

Türfen, uitgenomen, dat het wat koftbaar- „ a

der is wegens de veelheid van Rhabarber (*). De
Voorzorgen , welken de Geneeskundige Fakulteit

der Leidfche Hooge Schoole al in 't eerft heeft

opgegeven , zyn zekerlyk op de reden gegrond

(f). Onlangs kwam men nog met nieuwe Re.

mediën ter baan (X).

In Engeland, alwaar de In-enting der Kinder- In enting

pokjes met zo veel voordeel wordt geoefend ,l
er

,

Vee "

r ö Ziekte.
heeft men , na dat de Vee-Peft ook derwaards

was overgewaaid, een dergelyk Middel daar te-

gen begonnen in 't wenk te ftellen. Ik heb hier

de In- enting der Vee-Ziekte op 't oog, welke,

zo men in 'c voorfte des jaars 1755 vernam,

aldaar door een Heer in de Provintie van York

in 't werk gefield was, met zulk een goeden

uitflag , dat hy van de tien Beeften , wien de

Ziekte was inge-ent, negen in 't leven hadt be-

houden. In ons Nederland werdt ditaanftonds

nagevolgd , in 't byzonder door zekere Luiden 3

die 'er uit Liefhebbery , en tot voordeel hunner

Landsgenooten , in de Beverwyk de Proef van

namen op zeventien Runderen ; doch dit viel

zeer

(*) Zie hetzelve in de Europ. Mercurms van 't jaaj>

1749. II. D. bl. 142.

(f) Zie dezelfde van 't jaar 1744, II. D. bl. 302.

(%> Zie de Nederl. $447 boeken van 4
t jaar ijfj. bh

JI97.

h Deel. III. Stuk. T 5
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I^FDEEL# zeer flegt uit: dewyl 'er maar drie van over-

XXXVI. bleeven. Met anderen is het niet beter gelukt

Hoofd- r*\ en fchoon een ervaren Geneesheer in

" Noordholland zig toegelegd heeft , om de ma-
* nier van In-enting te verbeteren, en dezelve,

door 't verfchil der Entftoffe , zodanig te be-

paalen , dat men een Beeft in meer of minder

trap Ziek kon maaken ; bleek het egter by de

uitkomft, dat 5 die zwaar Ziek wierden door de

In-enting, zo wel als van de Natuurlyk aange-

komen Ziekte ftierven , en dat anderen , die ligc

Ziek waren gemaakt, by andere Zieke Beeften

gebragt, de Ziekte weder kreegen, welke hun

ook dikwils doodelyk was (f). Naderhand eg-

ter heeft men zig beter Gevolgen daar van be-

loofd, dan uit die laatfle Proeven fcheenenver-

wagt te moeten worden ; dewyl een aanmerke-

lyk getal der Beeften , wieg de Ziekte door de

Hoornfche Proefneemers was inge-ent, niette-

genftaande zy in *t volgende Jaar in 't Land

liepen of op Stal ftonden by andere Beeften

,

die de Ziekte op de gewoone wyze kreegen

,

daar van onaangetaft gebleeven zyn (t). Doch

\ is blykbaar , dat 'er eene gefteldheid plaats

heeft in het Bloed of in andere deelen des

Lighaams, welke de Beeften, voor de zelfde

Be-

(*) Zie de Nederl. Jaarboeken van 't jaanj^f, bladz»

33°-

(f) Zie de Tfitgezogte Verhandelingen. III. Deeu
bladz. 246.

(X) Volgens de sAmftetL J^ourant tan den % Maart
1760.



VAN DE K O E I J E N. 299

Befmetcing, op de eene tyd meer op de ar4dere jé Afdeeu
minder vatbaar maakt (*). XXXV/.
Dewyl de Runder-Ziekte, ïn 't Najaar 1759, Hoofd-

fterk woedde in de Keizerlyke Landen aan de
*

Ooftzyde van de Adriatifche Zee, vondt de

Raad der Gezondheid van het Hertogdom Mo-

denagoed 3 eenige Voorzorgen en Middelen te-

gen die Befmetting voor te Schryven 9 welken van

goede uitwerking zyn bevonden. Zy verbieden

alle heete Zweetdryvende zaaken , pryzen Ader-

laatingen , Laxeerende en Verkoelende Dranken

met Salpeter aan , benevens het berooken der

Stallen , het wryven van den Smoel en Tong

der Beeiten met Azyn, enz (f), Dit alles komt

nagenoeg overeen met de Middelen en Voor-

zorgen , die van den Heer Türfen aangepree-

zen
5

en door de Geneeskundige Fakukeit van

•Leiden opgegeven zyn (t). Ondertuffchen be-

hoeft men niet te twyfelen, of het is eene

zelfde Ziekte geweefi , die nu iedert den jaare

1745 , dat is meer dan vyftien jaaren 3 door ge-

bed Europa gewoed heeft, zynde in 't jaar

1760 nog vry hevig in fommige deelen vanlta*

lie, Duitfchland, en zelfs in Lyfland.

Immers dit blykt niet alleen uit de Kenteke- Doocje.

nen 9 welke door ervaren Geneeskundigen • daar lykheid der

omtrent , zyn waargenomen 3 maar ook uit de

Ge-

(*) Zie de Uitgezogte Verhandelingen. IV. Deel'
bladz. 611.

(f) Zie de NederL Pojtryder. ^(frilijó®, bladz. 4*%
(tj Zie hier voor*

1. Deel. III Stuk,
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LAfdeel. Gevolgen; de doodelykheid , naamelyk, van

XXXVI. deeze Vee-Peft. In Vrankryk heeft men aan-

Hoofd- getekend, dat van 192 fluks Hoornvee, jong
STUK»

y p a
en oud, door de Ziekte 176 geftorven, 7 ge-

"beterd en 9 onaangetafl gebleeven zyn. In

Groot-Brittannie is de doodelykheid niet min-

der geweefl (*). In de Zomer van 't jaar 1745

alleen , waren in 't ÏVlilaneefche omtrent zeventig*

duizend fluks Rundvee door de Ziekte omgeko.

men. In Deenemarken werdt het getal der ge-

ftorven Beellen, in dat Jaar, begroot op meer

.dan 284827 , waar onder omtrent vyf-en-negentig-

duizend in 't Hertogdom Sleeswyk alleen. In

Vriesland heeft men , volgens een naauwkeurig

opgemaakte Lyft, van den 1 Oktober desjaars

1744 tot den 1 September 1745, verlooren

64596 Koeijen, 20248 Rieren en 24753 Hok-

keiingen , dat is te famen over de honderddui-

zend fluks (f). Het geheele getal der Runde-

ren of Koebeeflen, welke, in de eerfle aanval

dier Sterfte, binnen Weftfriesland en 't Noor-

derkwartier geflorven zyn , bedraagt volgens de

Opneeming , die daar van , op order van de Hee-

ren Gekommitteerde Raaden , in 't Voorjaar

1745

(*) Zie* de Uitgez. Ferhani
t
IV. Deel. bladz. 604.

(f) Eigentlyk 1095-97. ZiedeNederL Jaarboeken van

1757, bladz. 625. Ik weet wel, men vindt in de Lyft

het algemeene getal op 80908^ Koeijen gefield; doch

dit komt buiten twyfel daar van daan , dat men , in de

I(emijfie en het Dottceur , twee Vaarfen , als ook vier

Hokkelingen , op een Koe rekent. De Vaarfen of Fin»

km fchynt men daar Bjtren te noemen.
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1745 gemaakt werdt, 54344 ftuks, oud en^AFDEEL.

jong; dat der gebeterden of herfielden , 7923 XXXVI.

ftuks , en dat der Beeften , die gezond geblee- Hoow>

ven waren, 15366 ftuks (*): zo dat van net ge-

heele getal, 't welk dan 77633 moet geweeft

zyn (f), omtrent een vyfde was gezond ge-

bleeven en van de vier vyfde deelen, die de

Ziekte gehad hadden , was ruim een agtfte ge»

beterd , de overige zeven agtfte deelen , zynde

zeven tiende van 't geheele getal, waren ge-

ftorven.

In of omtrent het Jaar 1737 werdt het getal Menigte

VSO t\OC**

van al het Hoornvee , uit de Boeken van de heeften ia

Pagters, in geheel Holland opgenomen , en be~ Europa,

vonden te zyn omtrent tweemaal honderddui-

zend fluks. Dit is al een grootc menigte van

Vee, dew-yl 'er gerekend wordt, dat in deeze

gantfche Provintie ongevaar zo veel Huisgezinnen

zyn : doch men kan niet twyfelen , of in Dee-

neraarken , van waar ons Land jaarlyks niet zulk

een menigte van magere Koeijen en Osfen voor-

zien wordt, zal de menigte van Runderen nog

grooter zyn. In Engeland weidt men ook ver*

baazend veel Runderen, en niet minder in

Switzerland , alwaar de Bergagtigfte Streeken

fchoone Landsdouwen hebben tot Voedzel van

dit

(*) Zie de Nederl. Jaarhoeken van 1757 « ^^ 698.

(f) Ik reken hier oud en jong door malkander. Anders
en volgens 't gemeen gebruik, rwee \ aarfen of Pinken,
en zo ook vier Hokkelingen , voor een K oebeeft reke-

nende; zou her genl minder zyn, en bedraagen in 't

Hoorngeld maar 58849- Koeijen.

X, Djuejl. Hl Stuk.
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LAfdeel.^ Vee, In Vrankryk is de menigte daar van

XXXVI. zo groot niet 3 paar de uitgestrektheid van het

Hoofd- Lancj 9 maar jn de Noordelyke deelen van Ita-
STUK

lie, gelyk het Milaneefch en de Landen aan de

Po 3 vindt men van dit Vee ook een verbaazen-

de veelheid.

Vcrfchei- Om kort te gaan , de Koebeeften zyn door
dcnheden.

ge ]iee] Europa gemeen , en , zo 't fchynt , is dit

Klimaat hun eigen. Al de genen , die natuurlyk

Ooftelyker dan Armenië en Perfie in Afie , of

Zuidelyker dan Egypte en Barbarie in Afrika,

of in Amerika gevonden worden , behooren tot

andere Soorten van dit Geflagt. De Europeaa-

Ben hebben hunne Koeijen > egter* voortge-

plant in de andere Wereldsdeelen ; gelyk aan

de Kaap, en in Amerika , alwaar dezelven mer-

kelyk van gedaante zyn veranderd, hoewel men

ze niettemin .wel onderfcheiden kan van de na-

tuurlyke Beeften dier Geweften, Dit zelfde

heeft in Europa, ja in een zelfde Ryk en Pro*

vintie plaats ; alwaar die klein van ftufc zyn

zwaar en groot worden 5 wanneer zy voorttee-

len in een weelige Landsdouw; doch zulks hangt

ook van de zwaarlyvigheid der Bullen af*

Zwaare 3 > In 't algemeen fchynt het (zegt de Heer
Deenfche DE bUFFOn) dat de Landen, die een weinig
Holland-

fche en 35 koud zyn , beter voor onze Runderen dienen

Engeifche
, ^ ^an de heete Landen , en dat deeze Beeften

3 , zo veel zwaarder en grooter worden , als het

33 Klimaat vogtiger is en ryker in Weidlanden.

5, De Osfen van Deenemarken 5 Podolie, d'U-

33 Jsarai*
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53 kraine en van Tartarie , daar de Kalmukken L &vmtLm
3, woonen , zyn de allergrootften ; die van Ier- XXXVI.

„ land, Engeland, Holland en Hongarie, zyn Hoofd*

3, ook grooter, dan die van Perfie, Turkye,

„ Griekenland , Italië , Vrankryk en Spanje , en

3, die van Barbarie zyn de allerkleinften, Men

3, verzekert zelfs , dat de Hollanders , alle Jaa-

„ ren, een groot getal groote, magere Koei-

3, jen 3 uit Deenemarken trekken , en dat deeze

3, Koeijen in Holland veel meer Melk geeven

3, dan de Franfche Koeijen«
?

t Is waarfchynlyk

3, van dit zelfde Ras van Melk-Koeijen , dat men

3, 'er overgebragt heeft en aangefokt in P01-

5 , tou , Aunis en in de opgedroogde Moeraden

3, van Charente , daar men dezelven Vlaamfcbe

3, Koeijen noemt : die inderdaad veel grooter en

3, magerer dan de gewoone Koeijen zyn , maar

33 eens zo veel Melk en Boter geeven , bren-

3, gende ook Kalveren voort , die veel grooter

33 en fterker zyn. Men kanze 't geheele Jaar

3, door Melken , uitgenomen ettelyke dagen

3, voor dat zy Kalven- Deeze Koeijen, egter

3, moeten uitmuntende Weiden hebben , fchoon

3, zy niet meer eeten dan de gewoone Koeijen

:

3, want zy blyven altyd mager en de overvloe-

3, digheid van het Voedzel gaat in Melk [over;

33 daar , in tegendeel , de gewoone Koeijen vee

3, worden en ophouden Melk te geeven , wan-

„ neer zy eenigen tyd geloopen hebben in al te

3, weelig Land. Met een Bul van dit Ras, doet

3, men de gewoone Koeijen een ander Ras

I. Deel. III. Stuk- „ VOOIt-
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I.Afdeel

XXXVI.
Hoofd-

stuk.

kïeïne

lapland-

fche en

Noorfche

Koeijen,

,„ voortbrengen 5 't welk hajlerd geheten wordt,

„ zynde vrugtbaarder en geevende meer Melk

„ dan het gewoone Ras, brengende ook dikwils

3, twee Kalveren te gelyk voort. Zulk ïlagvan

5j Melkbeeften is het, dat de rykdom der Hol-

5) landeren uitmaakt ; en hun jaarlyk die me-

5 ,
nigte van Kaas en Boter uitlevert, waar van

s, zy zo veel voordeel trekken. Deeze Koei-

„ jen geeven eens of tweemaal zo veel Melk

„ als de Franfche Koejen en wel zesmaal zo

„ veel als die van Barbarie " (*).

Dat het de Koude van 't Klimaat alleen niet

zy , die de Runderen doet grooter worden

,

leert ons de Ondervinding: want in Lapiand

niet alleen zyn deeze -Beeften klein en wit van

kleur , zo men van den AbtOüTHiEii vindt aan*

getekend ; maar zelfs in Noorwegen , omtrent

de Stad Bergen en in dcrzelver Stigt , zyn zy

veel kleiner dan de Deenfche. De Heer An-

dersqn fchryft deeze kleinheid der Noordfche

Landdieren aan de Koude van 't Klimaat toe

,

doch de Heer Pontoppidans brengt daar

tegen by 5 dat in 't Stigt van Drontheim , 't

welk veel Noordelyker legt , zo wel de tamme

als wilde Dieren , en de Vogelen zelfs , veel

groo-

(*) ffiflohe Naturelle du Bauf. pag. i;<5. De Heer

Shaw, nir wiens Reizen de Buffon dit fchynt gehaaid re

hebben, vind ik egt er niet dat zulks van de Hollandfche

Koeijën zegt, maar wel van een Engelfche Koe, die op>

't Schip was van den Admiraal Cavendish, leggende op
de Reede van Algiers.
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grooter vallen dan omftreeks Bergen: als ookj. Afdeed

dac op de Eilanden aan de Weftzyde van Noor- XXXVJ5.
.
Hoofö*

5T Uit.
wegen , daar men jaarlyks veele Osfcn vet weidt,

die men daar in 't wilde laat löopen; deeze

Beeften veel grooter dan op 't Vafte Land , yd

niet kleinder aan de Deenfche zyn. Zy wor-

den * tegen den Slagttyd 5 of dood gefchooten

of met Strikken gevangen, geevende weinig

Smeer , doch zeer lekker Vleefch (*).

Indien het Beeft, 't welk de HcerPERRAUi/r Barbarifcbè

ontleed en belchreeven heeft onder den naatn f^haifeT
van Vache de Barbarie , weczentlyk een ge- taFgtigé'.

woone Barbarifche Koe geweeft ware, zo zou

de geftalte deezer Koeijen geen overeenkom!!

hebben met die der Europeaanfche Runderen

:

doch hy twyfelt 'er zelf aan , en zegt * dat die

Beeft beter naar eefi Hert geleek > uitgenomen

de Hoornen 5 die egter ook veel verfchilden

van de Roe- of Osfe-Hoornen ; zo dat hy het

liever zou houden voor den Bubalas der Ouden

of Buffel , indien de Bult op de Rug niet daar

tegen (treed (f). Het kan ook de Uz/bn of bul-

tige Stier niet zyn, om dat het aan den Hals'

geen Maanen heeft. In de Valeijen van Pie-

niont is een foort van Laftbeeften 'j die of van

een Bul en Merry of van een Bul en Ezelin ge-

teeld wordt: deeze valt kleinder en wordt Bifa

de

(*) SBatutï. ï|ijt i*an MütWgtm ih rw
pag. 8.

(f) 0»vragcs adoptéz. Tom. II. pag. 2of.

LD ml, IELS**** V



5P6 Bëschryvinc

Hoofd-
stuk»

Geftalte

èst Rün-
deren.

I. Afdeel. de eerde grooter en wordt Baf geheten. Dd
XXXV r. laatfte heeft het hovende Kaakebeen , de ande.

re het onderfte Kaakebeen kortft. De Kop en

Staart gelyken naar die van een Stier, doch

deeze Dieren hebben geen Hoornen en de ver-

dere geftalte, als ook de fterkte, en dedienft,

die men van hun heeft 5 is als van een Muil-

ezel (f).

Het Gelaat der Runderen heeft geen kente-

ken van eenige hoedanigheid, die op een der

Geraoedsdriften toepaffelyk zy : alleenlyk zou

men zeggen mogen, dat 'er de plompheid in is

afgefchetft. Van vooren, inzonderheid, geeft

de breedte van den Kop en Smoel , ; de Knob-

bels waar in de Oogen (taan , en de dikte der

Hoornen, geen ander aanzien; doch van ter

zyde is het Gelaat een weinig meerbefneeden.

De dikte van 't Lyf en de kortheid der Poo-

ten , met en benevens de ruime Kosfem aan de

Keel, maakt ook de geheele Geftalte lomp,

doch i in vergelyking met den Olyphant en Rhi-

noceros , kan een Os waarlyk fraay van Lig-

haam genoemd worden. De logheid van het

Rundvee is , inzonderheid wanneer zy leggen

,

blykbaar, en die hoedanigheid, eenigermaate

met de houding der Koeijen overeenkomftig

,

fchynt volkomen ftrydig met de fierheid van

een grimmigen Stier of Bul, die, als 't ware5

verradelings den Menfche aanvalt. In de Kal-

veren

(*) Tegen-w* Staat van Itaik, Amfterd. ty6t. I- DttU
bh 459.
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Veren beantwoordt de houding volkomelyk de ^ afeëeê*

plompheid van 't Gelaat* XXXVÏ«

De gewoonfte en bygevölg de hatüurlykfte Hoofd*

kleur der Runderen is roodagtig- vaal, doch „.° ö Kleun
men vindt 'er een menigte onder die zwart zyn

of wit; ook rood- en zwartbonte, bruine, gry*

ze, en geilippeide of gevlakte* Deeze Ver-

fcheidenheden komen onder de Koeijen menig-

vuldig voor , in de middelde en Zuidelyke dee-

len van Europa , en men onderfcheidc , daar aan*

eenigermaate den aart deezer Beeften l doch el-

ders fchynt de Kleur van het Klimaat af te han-

gen ;
gelyk in Noorwegen , alwaar alle de Run-

deren, zo wel als de Paarden, geel zyn, De
Engelfchen, komende op de Togt van den Heer

Anson aan 't Eiland Timan* een der Ladronês in

de Zuider Oceaan , vonden daar veele duizen-

den van Runderen, die altemaal fpierwit waren,

doch meeftendeels zwarte Ooren hadden (*)*

't Is ontvvyfelbaar , dat deeze Beeften 'er , ge-

lyk door de Nederlanders aan dt Kaap, doördd

Spanjaarden zullen gcbragt en voortgeplant zyn,

om tot Voorraad van de Bezetting van
9

c Eiland

Guam te vertrekken ; dodTtwasonbegrypelyk*

daar de Kleur in Europa door de Voortteelingzo

verandert en verwïffelt, hoe zy aldaar van ééne

Kleur konden zyn, indien het Klimaat niets

daar toe deede* En , dewyl die Eilanden onder
x dé

(*) B^elze tondsom de Wereld. Amfterd- 1749» bisda,

1. Deei. III. Stuk, V %
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L Afoeel. de Verzengde Lugtftreek en niet ver van der

XXXVI. Linie leggen, zo blykc wederom, dat het Ge^

i
D" voelen van den Heer de Buffon, omtrent de

STUK.
zwartwording van het Hair der Beeften door dé

Hitte, weinig grond heeft (f): want dan zou-

den de Koeijen geel , rood of zwart , moeten

zyn in de heete Landen , en wit in 't Noorden.

tteTan- De Runderen hebben , gelyk de herkaauwen-
den en ( ^Q j}\eïen jn

?

t algemeen , geen Snytanden in
Hoornen,

de Bovenkaak. Van de genen , die zy in de

Ondèrkaak hebben , zyn de middelden de langde.

De oppervlakte der Kiezen is ongelyk en zeer

bekwaam tot het vermaalen van 't Voedzel.

Hunne Ondèrkaak is byna de helft minder breed

dan de Bovenkaak, 't geen dezelve beweegïy-

ker doet zyn. Men keet den Ouderdom der

Koeijen aan de Tanden en Hoornen. De eer-

de Tanden , van'vooren , vallen op de tien Maan-

den uit , en worden vervangen door anderen
$

die zo wit niet en breeder zyn : op de zeftien

Maanden vallen de Tanden, die naad aan de

middelden zyn, uit, en 'er komen voor deeze

ook anderen in de plaats : op de drie Jaaren

zyn alle de Snytanden vernieuwd , en alsdan

egaal , lang en taamelyk wit : naar maate het

Beeft in Jaaren toeneemt , fïyten zy af, worden

ongelyk en zwart. Even 't zelfde heeft in de

Bullen en Osfen plaats , zo dat de wegneeming

der

.(*) Vergelyk het L Stuk deezer Nat, Hijlorie* bladz*

21%
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der Tceldcelen geen verandering maakt in de j, Afdkel.

groeijing noch in het verwiflelen der Tanden, JXYJJ'h

Niet meer doet de Sexe cot het afvallen der Koor- HocFD -

STU&«

nen : want de Bul en Koe krygen beiden op het

derde Jaar nieuwe Hoornen, die zy dan, even

als de tweede Tanden, hun Leven lang behou-

den : de Hoornen van den Os en van de Koe

worden alleenlyk dikker en langer dan die van

den Stier. De kleur der Hoornen is geelagtig :

van binnen zyn zy hol en hunne holte paft op

een uitftek van het Voorhoofdsbeen , dat ook

hol is en gemeenfchap heeft met de boezems

van dit Been. Zy groeijen aan , zo lang het

Beeft leeft , en maaken ieder Jaar een nieuwen

ring : zo dat men , neemende de punt van den

Hoorn voor drie Jaaren , daar aan gernakkelyk

den Ouderdom van deeze Beeften kent.

In de Beenderen van 't Rundvee valt het vol- De Been*

gende op te merken. Het Voorhoofdsbeen c'eren *

maakt de bovenfte helft uit van het Aangezigt,

en de Slaapbeenderen zyn zeer klein , als on-

der de Hoornen verborgen, in het eerftgemel-

de Been beftaat het voornaame onderfcheid tus-

fchen den Kop van een Os en van een Paard.

In het Tongebeen worden negen Beendertjes

geteld, die door Kraakbeenderen aan elkander

zyn gehegt. Het Borftbeen is üfamengefteld uit

zeven Beenderen. Het Heiligbeen vertoont zig

maar als een verlanging van de Ruggegraat. De
Heupeheenderen maaken een foort van Drie-

Ï.Deel. III Stuk. V3 höd\ %
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J. Afdeel. h°ek j met den grondfteun boven , van vooren

XXXVI. verhevenrond , in 't midden uitgehold; wiens

Hoofd- uitwaardfe hoek een grooten knobbel vertoont,

die in magere Koeijen en Osfen zeer zigtbaar

is. Het Schouderblad heeft een geregelder

driekantige figuur dan in de Paarden. Ieder

Been , zo voor als agter , fchynt in drieën ver,

deeld te zyn; dewyl het, behalve de Dy en

Schenkel , van onderen een Poorpyp heeft , by*

na gelyk van langte als c% andere Beenderen,

Deeze Pootpypen hebben een geutje of groef,

langs de voorzyde. De Schenkels der Voor-

pootcn zyn dubbeld, gelyk de Voor-Arm inde

Menfchen $ maar die der Agterpooten zyn en-

keld.

leegte Van de vier Maagen heb ik reeds gefpro*

ffL°
ar

" ken. De Darmen hebben , van het Portier af tot

aan den blinden Darm, de langte van honderd-

veertien , en verder tot aan het Fondament

,

van vier-en-dertig, dat te famen honderd-agt-

en-veertig Voeten maakt, zonder den Blinden

Darm, wiens langte derdhalf Voet is, te reke-

nen : zo dat men de geheele langte , van het

Kanaal der Darmen, wel (lellen mag op hon-

derdvyftig Voeten. Een verbaazende langte,

inderdaad, wel twintigmaal zo groot als de lang-

te des Lighaams van dit Beeft, en ongelyk

grooter dan de langte van dit Kanaal in den

Menfch, om van andere Dieren niet te fpree-

fcgns 't wplk felaar aantoont , hoe de Natuur

voor

mep.
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voor de Verteering gezorgd heeft in de Schep- i. Afdeel.

felen (*). XXXVI.

In de Maasen van alle Osfen, welken de H^afü-
STUK.

Heer Daübenton in de Maand April opende , vvormpiea

voedt hy een ibort van ronde, dikke, kromme in de

Wormpjes , roodagtig van kleur en glad , fmal
4 m^

toeloopende , en hebbende aan ieder end een

opening. Zy fcheenen gehuisveft te zyn tuiTchen

de ' lepeltjes' van de Pens en in de hokjes van

de Muts. Hy telde 'er byna honderd in één

Beeft , waar van de meeften zig in dat gedeelte

van de Pens bevonden , 't welk aan de Muts

het naafte is.

De Nieren van het Rundvee hebben , ge-lyfc Nieree.

men weet , een zeer zeldzaame gedaante: de-

wyl zy fchynen famengefteld te zyn uit ver-

feheide knobbels ; en dit wordt zo wel in de

Koeijen en Osfen- , als in de Kalfsnieren , waarge-

nomen. Ieder Knobbel is als een byzondere

Nier 3 geevendé een Buisje uit, en deeze ko-

men te famen in het Bekken , \ welk den Pis-

leider afzendt als gewoonlyk,

In het Hart der oude Bullen vindt men, on- Beentje ia

der het Klapvlies dat agter het regter Oor is ,
hec HafC*

€Qn langwerpig Beentje, 't welk de kromte des

ingangs van de flinker Holligheid volgt, en een

ander Beentje, dat kleiner is doch byna van de

zelfde gedaante als het eerfte, in de ingang

van

(*) Vergelyk bladz. 4, hier voor; en het I. Stuk.
blads. 259.

Z.D&£U III Stuk* V 4
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L Afdeel. van die zelfde Holligheid , onder het Klapvlies

XXXVI. 'c welk agter het flinker Oor is. Het grootfte

stuk
Beentje was, in een Onderwerp van middelbaa.

re grootte , twee en een vierde Duim lang

,

over den grooten bogt gemeten : het kleine niet

meer dan een half Duim (*). Even 't zelfde

heeft plaats in de Herten (f).

gebruik. 't Gebruik , dat van de Lighaamsdeèlen dee-

zer Beeften in de Samenleeving gemaakt wordt,

gaat de verbeelding byna te boven. Zie

hier , wat de Heer de Büffow daar korte-

lyk van zegt (j). „ In Ierland , Engeland

,

3, Holland, in Sweeden en het Noorden , wordt

9 , een menigte Osfen-Vleefch gezouten en ge-

2 rookt, zo ten dienfte van de Scheepvaart als

3, ten voordeele van den Koophandel. Ook gaat

9, uit deeze Landen een groote veelheid Leden

? , De Huid van de Osfen , en zelfs die der Kak

„ veren, dient, gelyk men weet, tot onein-

'

„ dige1 gebruiken i het Smeer is ook zeer nutr

9 , tig, men mengt het met Schaapen-Ongel:

„ de Drek is de befte Meft voor drooge en lig.-

v te Landeryën; de Hoornen van dit Dierzyn

„ het eerfte Vat gew.eeft , daar men uit gedron-

3, ken , het eerfte Werktuig , dat men gebruikt

5 , heeft om het Geluid -te vergroöten ; de eer-

g, fte doqrfchynende Stoffe , die men bezigde

(*) Dcscript. du> Taureav , par Mr. Daubenton. pag,

*
ff) Zie bladz. 94, hier voor.

{t) H,ft- Naturelh du Bauf. p. 136.
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?,
tot het maaken van Venfierglazen en Lan-

j Afdeeu
taarnen , en die men heeft zagt gemaakt 5 be- XXXVL

. „ werkt erl gefatfoeneerd, tot het vervaardigen Hoofd-

?,
van Doosjes 5 Kammen en duizend andere %

„ Werkftukken : maar laat ons eindigen , want

*
?
de Natuurlyke Hiftorie moet ophouden , daar

^ de Hiftorie der Konften aanvang neemt "
t

Ik meen egter, behoudens de agting van dien De Melk,

Heer , over foipmige deelèn nog een weinig te

moeten uitweiden. De Melk is zekerlyk een

der nuttigde Vrqgten van het Rundvee. De aan-

genaamheid van haar Smaak doet ze tot een zeer

gewoon Voedzel verftrekken, 't welk in aller-

ley Ouderdom en Gefteldheden dienftig i$ ; ja

alleen genoegzaam om het Leven te onderhou-

den , zonder andere Spys of Drank. Men kan

de Koeije-Melk ook tot een Geneesmiddel ge-

bruiken in veelerley Kwaaien , daar het te doen

is om eene verzagting der fcherpheid of ver-

dikking der te groote dunheid van het Bloed

:

doch dan moet dezelve 3 zo dra zy gemolken

is , gedronken worden. Het gefchiedt belt in

't Voorjaar of de Herfft > en men wagc zig , voor

penig Zuur te hebben in de Maag, Uitwendig

dient de Melk niet minder tot een Stooving*

•t zy met Bloemen van Vlier tegen de Roos,

pf met kruim van Brood in het Voeteuyelende

opkrimping der Peezen. Met Water gemengd

is zy zeer verdunnende en verkoelende 3 doch in-

zonderheid de Huy, die zig affcheidt van het

Stremzel der Olieagtige deelen, 't v/elk ip de?

1. deei. m siux, V 5 Mei Ir
^
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LAfdeel.^^? of op de gewoone wyze, ofdoorbymen-

XXXVI. g*nS van ee fi ]*§ Zuur, gelyk Limoenfap, Azyn
Hoofd- f Wynfteen , geformeerd wordt. Deeze Huy,

&TUK
die in 't Franfch petit Lait genoemd wordt,

fchynt bezwangerd te zyn met een vlug Salpe-

teragtig Zout » 't welk eenigermaate den aart van

Armoniak-Zout heeft, en uit dien hoofde ver*

ftrekt de Huy , boven en behalve de verkoeling

en verdunning der Vogten , tot een zagt La-

xeermiddel om de Darmen te zuiveren , niet al-

leen , maar ook veele Verftoppingen weg te

neemen van de Ingewanden, inzonderheid van

de Lever, Men kan 'er ook het Sap ofAfkook-

zei byvoegen van Kruiden , die tot dit oog-

merk byzonder dienftig zyn , en dan verfterkt de

Huy derzelver kragt en werking.

Zout of Al over lang is het bekend geweeft, dat men
Soiker van u\t de Melk een natuurlyk Zout kon haaien

,

't welk de zoetheid hadt van Suiker : doch de

regte manier , om hetzelve te bereiden , is voor

eenige Jaaren in Switzerland eerft tot volkomen*

heid gebragt (*). Men kan dit Zout in alle Ge-

vallen, daar de Huy ofMelkwey dienftig is, ge-

bruiken, en fommige Geneesheeren beweeren

zelfs, dat 'er meer kragt in fteekt, dan in de-

zelve. Het wordt tegen alle Ziekten , daar een

byzondere fcherpheid in de Vogten de overhand

heeft, aangepreezen , tot een of twee Drach-

men

(*) 2ie een uitvoerig Vertoog daar over in de Uitgezog*

u Ferbanódingem IL Deel , blacta 542,
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men 's daags in te neemen, met een Aftrekzel
i.Afdeel.

van Eerenprys, of zelfs maar inde Thee, Het XXXVI.
worde ook in de Borftdranken , tot twee Hoqsd-

of drie Drachmen op de twaalf Oneen , ge*
n

*

mengd.

De Melk , eenige Uuren ftii (taande , wordt Boter,

met Room bedekt , die het Olieagtigfte bevat 9

't welk zig affcheidt van de Waterige , Zouü-

ge en Weiagtige deelen. Uit deeze Room

komt , door fterke beweegiog , Boter voort. In

Europa gefchiedc dit , meeltal , en bekwaam-

lykft, door middel van een Karnftok , die ia

een geflooten Vat op en neder geftooten wordt

,

't zy met Menfchen Handen , of door een Rad,

waar in een zwaare Bulhond loopt , of anders.

Natiën , die zulke Werktuigen niet hebben %

weeten dopr enkele fchomnieling van de Melk

of Room, in Lederen Zakken of genaaide Hui-

den , hunne Boter te maaken.
f

t Schynt dat

men zulks in Vrankryk doet met Houten (lam-

pers , in Aarden ?otten , die daar toe vervaar-

digd zyn. De Boter is, in de middelde ea

Noordelykfte deelen van Europa en van Afia,

in algemeen gebruik tot Saus en tot bereiding

der Spyzen, waar toe men in de Zuidelyke

Landen veelal Olie neemt. Men kan niettwy-

felen, of zy is tot het temperen van veelerley

Scherpheden, zo in als uitwendig, bekwaam

Die in Metaalen werken , welker Dampen van

fchadelyken aart zyn, gelyk Spiesglas, Koper

en Kwikzilver, kunnen rykelyk Boter gebrui-

l. Peel. 1}IV Siyii, ken 3
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I, AFDEEL.ken, tot een Behoedmiddel voor hunne Maag*

XXXVI. De Karnmelk , die van de Bocer overblyfc , is

Hoofd- zuur en voor Menfchen van een Galagtis: Ge-
STUKo

ftel of in heete Ziekeen , als ook voor 't Ar-

beidsvolk en die zig fterk beweegen
?

een zeer

goed Voedzel.

Kaas, Onder alle bereidzelen van de Melk is de

Kaas het voedzaamfte en duurzaamfte. Men kan

dezelve maaken van verfche , of van getapte dat

is geroomde Melk, doch dan verheft de Kaas

veel van haar fmaak en vettigheid. De Koeijen-

Kaas overtreft de Schaapen-Kaazen in voed-

zaamheid, en dezelven zya drooger : doch door

middel van zekere bereidingen wordt , of van

Schaapen-Melk alleen, of onder de Koeijen-

Melk 3 Kaas gemaakt , die in lekkerheid de ande-

re overtreft. Dus is zekere Switzerfche groene

Kaas, Scbdbzinger genaamd, niet minder ver-

maard, dan de Kaas van Roquefort (*) , inVrank-

ryk ; doch de Parmezaanfche in Italië , de En-

gelfche en Hollandfche van de befte Soort , die

meeft van Koeijen -Melk gemaakt worden, be-

twiften elkander den voorrang in fmaaklykheid

en deugd. De Kaas dient egter met maatigheid

gebruikt te worden , inzonderheid wanneer zy-

oud is, en fommige Menfchen, die Graveelag.

tig zyn, hebben aanflonds Pyn van wegen der-

zelver fcherpheid. Dé jonge en ongezouten

Kaas

(*) Zie een Vertoog daar over in het VI. Deel dti

yhgeztgtt ferhanddingm*
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kaas is , uitwendig , een zeer verzagtende iè Afbeel.

Pleifter. XXXVI.

Onder al het Vee leveren de Runders het bes- Hoofd-
stuk»

te Slagtvleefch uit. Dat der Osfenis, gezouten , t ,, r ,

of gerookt zynde , zeer bekwaam om lang be-

waard en vervoerd te worden, en veel beter

dan het Koeijen-Vleefch; 'twelkegter, indien

het van behoorlyk vet geweide Beeften komt,

niet ligt verfmaad zal worden. Het allerbefle

,

om verfch te worden gegeten , is het Vleefeh

.van gemefte Kalveren, en het Sop, daar van

gekookt, is uitmuntende om de Ingewanden van

Menfchen, die wat teerzyn, tot het ontvangen

van een Purgeermiddel voor te bereiden. Hec

verftrekt een ligt verteerbaar Voedzel, en is

derhalve voor zwakke Geitellen, die zig weinig

beweegen , dienftiger dan voor Volk , 't welk

veel beweeging heeft of een zwaaren arbeid

doet. De Longen van een Kalf, met Worte-

len , roode Kool en verzagtende Kruiden gekookt,

leveren een zeer goeden Borftdrank uit. Het

Nat van Kalfspooten is een heilzaam Middel in

fchielyke verzwakking door Bloedftortingen*

enz.

De Oflen-Gal heeft, to wel in de Genees,
offen CaL-

kunde als anders, haar gebruik. Als dezelve

door uitwaafeming dik gemaakt is, doet men 'ei*

de veelheid van een vierde Loots van in Buik-

zuiverende Klyfteeren , om eene zagte prikke-

ling te maaken in 't Gedarmte. De Pleifter y

Hit deeze Gal , met Aloë , Myrrhe en Olie van

X. Dii. III, Stuk, Ka-
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Hoofd
STUiC.

LAFDEEL.Koloquinten famengefteld , op de Navel gelegd

XXXVI. zynde, brengt de zelfde uitwerking voort, en is

dienftig voor zulke Perfoonen, die een onver-

winnelyke afkeerigheid hebben van allerley Ge-

neesmiddelen , als ook voor Kinderen , die met

Wormen zyn geplaagd» Tegen verfcheiderley

Gebreken en Ongemakken van 't Gehoor, kan

men vrügt hebben
$

van een vlokje Katoen of

Watten 3 daar in gedoopt, in het Oor te flee-

ken: ook wordt zy dikwils, niet nutteloos, ge-

bruikt , om het Hoörnvlies der Oogen van

Vlakken te sulveren , die het Gezigt belemmer-

den. De Tinktuur van Offen-Gal is een zeer

vermaard Blankeczel. Men haak die uit dezel-

ve , in de Zon gedroogd zynde , met Brande-

wyn ; als men zig daar van bedienen wil , moet

het Aangezigt
3

er mede beftreeken worden ,

zonder daar aan te raaken , en zonder hetzelve

bloot te (tellen aan de Lugt, drie of vier Dagen

lang: vervolgens wafcht men het met Water

van Boonen-Bloémen , en dit geeft 'er een won -

derlyke blankheid aan. De VerwerS bedienen

zig, gelyk men weet, van de Osfen-Gal, om
de Wolle, Lakenen en andere Stoffen, eer de-

ze!ven geverwd worden, te zuiveren, en men

kan 'er de Olie- of Smeervlakken mede uit der

Kleederen doen. De Schilders hebben
?

er ook

gebruik van , om de Kleuren een glans by te

zetten en hunne Stukken fchoon te maaken >

waar toe dezelve zeer dienftig is.

In de Galblaas vaa den Os wordt dikwils een

Stem

OfTen

Bezoaf.
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Steen gevonden , die de figuur, grootte en kleur ^ Afdeeu
heeft van een hard gekookt Eijer-Doir ; zynde XXXVI,

by korften of fchilfers famengegroeid , even Hoofd*
STUK

als de Bezoar-fteen , en daarom noemt men hem

Osfen-Befoar , gelyk fommigen 'er den naam aan

gegeven hebben van Alcheron Lapis en de Ara^

bieren heeten ze Haraczi. Deezc Steen is het

vermoïfernen onderhevig en uit zig zelftewor-

den tot een Poeijer, als men hem een langen

tyd bewaart ; uit hoofde van de kleine Wornip-

jes of Myten die 'er in groeijen, Hy bevat vlug

Zout en een weinig Olie : hy is zweetdryven-

de , tegengiftig en openende: men maakt 'er,

ter Gifte van zes Grein tot een Scrupel , ge.

bruik van, tot ftopping van den Buikloop, te-

gen de Vallende Ziekte en tot uitdryving van

Venyn. Uitwendig tot een Niesmiddel gebruikt

zynde , agt men , dat 'er het Gezigt door op-

gefcherpt en de Herfenen verfterkt door wor*

den. Men moet hem niet verwarren met de

Hairballen, die in de Maag der Kalveren en

Koeijen gevonden , en ook wel Bulithos , dat is

Osfen-Steen , genoemd worden , om dat zy

fomtyds met een Steenige Korft overtoogen

zyn (*).

Veele andere Lighaamsdeelen van de Run-

ders plagten oudtyds ook als Geneesmiddelen te

worden gebruikt, en men kan niet twyfelen,

of de Beenderen en Hoorens hebben dergelyke

kragt

(*) Zie bladz. 283 , hier voor,

I, Pi£L. 111 Siuii
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I, ATOtaL. kragt als de Hertshoornen; te meer, om at

XXXVL zy door Deftillatie een zelfde Geeft, Olie en
Hoofd- Zout, geeven, doch zeer ftinkende. Men wil

ook, dat 'er van de Schenkels, tot hét maakeri

van Meshegtcn , gebruik gemaakt wordt in plaats

van Elpebëen. Het Merg derzelvcn is zeker-

lyk 2eer verzagtende , wanneer het , met Wyn
gemengd zynde , als een Smeering gebruikt

wordt. Die zelfde eigenfchap heeft het Koei-

jen-Simeef, dat zeer gemeen is tot het maaken

van Kaarfen, en dan veelal gemengd wórdt met

Moskovifche df.NoorfcheTalk, welke meed uit

Bokken-Ongel beftaat (*) ; want de in 't wild

of op fchraale Lafiden' loopende Runderen gee-

ven weinig Smeer. In de Nederlanden zyn 'er

wel geweid, die tweehonderd Pond , en daar bo-

ven, uitleverden (f).

De Huid. De Huiden der Osfen en Koeijen worden be-

reid tot Zool»Leer der Schoenen, en van die

der Kalveren maakt men het Over-Lcer, dat

gemeenlyk Vet Leder genoemd wordt. Van de

Kalveren-Vellen wordt ook een menigte tot he:

maaken van Parkement 5 bn tot het binden van

Boeken in Franfche en Engelfche Banden,

gebezigd. Het Hair der Koeijen-Huiden, daar

afgehaald zynde , dient tot het maaken van Klee-

den , die ter dekking van de Glazen der Broei-

kas-

(*) Bat ïfift bon ^ötlüegen. n. Th. p, jé
10.

(f) Kjonjfk ran Schagen* bl, ia.
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kasfen en Oranje-Huizen * tegen de Koude en
f# apoeel.

Vorft, allerdienftigfi: zyn. De Drek deezer XXXVI.
Beeften is, zo in als uitwendig, by de Ouden Hoofd-

in gebruik geweetl ; doch , behalve de Gevallen
*TUK*

van een wanhopig Kolyk of verftopping der In*

gewanden, wanneer men 'er fomtyds eenStoo-

ving van om den Buik flaat, zal dit walgeïyke

Middel, hedendaags, zo min in aanmerking ko-

men als het poeijer van de Schaft van een Stier

of Bul , waar van Helmontiüs , tot Geneezing

van den Rooden Loop en het Zydewee , een

Geheim maakte.

't Is bekend , dat van den Afval der Osfen , De Hooi>

de Pooten naamelyk en eenige deelen van dennen.

Kop, Lym gekookt wordt. Ook weet men,

dat dunne doorfchynende Blaadjes van Hoorn

,

in fommige Lantaarnen, in gebruik zyn in plaats

van Glas , om dat dezelven door 't fiooten

zelden breeken. Deeze Blaadjes worden ge-

maakt van Runder»Hoornen, die men aan de

eene zyde open fnydt , en dan in bladen fplyt >

welke dus maar eene bepaalde grootte hebben

;

zo dat men, dewyl deeze Blaadjes in dieper

Sponningen moeten (laan dan het Glas, zeer

. belemmerd is met de fchaduw der (taande Stuk-

ken, en op ver na zo veel dienft niet van dee^

ze Lantaarnen heeft als men wenfehte. De Chi-

neezen , een zeer vernuftige Natie , weeten de

Blaadjes Hoorn zo behendig aan elkander te (ÖI*

deeren , dat de voeg niet alleen geen belemme-

ring aan het Licht geeft , maar dat 'er zelfs

I IDfcEi. lil Stik. X geeü
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I. Afdeel; geen Naad, of eenig zigtbaar teken , van over-

XXXVI. blyft. Dus maaken zy ronde of Eyronde Bol-

HaoFD-
jen van Hoorn, wel van drie Voeten wyd, die

STUK.
zeer fraay zyn ; wordende , daar te Lande

,

voor twee zodanige Lantaarnen, met haaren op.

fchik en toeftel , de Waarde van tweehonderd

HolSandfche Guldens betaald. Zy gebruiken eg-

ter geen Koeijen- , maar Schaapen of Geiten-

Hoornen \ die zy , geweekt zynde en doorge-

zaagd , opklooven en verder in dunne Blaadjes

fplyten , v/elke door kookend Water en door

Vuur worden famengehegt , en door polyfting

in den gemelden ftaat gebragt (*).

II. (2) Koe met de Hoornen naar elkander géboar
dmafm.

gen en zeer lange Maanen.

Dit is het Kenmerk van een Beeft uit het Ge-

flagc der Runderen , welks Griekfchen Naam

,

BonafoS) 'men in 't Latyn overgenomen heeft.

I)e Duitfchers noemen het wilde Buffel , de Bo-

hemers Lont en de Ingezetenen des Lands , daar

men het vindt of plagt te vinden, Monops, vol-

gens den Heer Brisson, die het wilde Os noemt

en verzekert, dat het in Peonie, op den Berg

Mesfapusj huisveft. Pmnia is een Landfchap

van Macedonië 5 en dus in Griekenland , ge-

noemd

(*) Zie Mem. de Mathem. & de Pfyjtf* Tom. II. j%

(2) Bos Cornibus in fe flexis, Juba longiflïma. Sy/t.

"Nat. VI. Bonafus, Raj. Quadr* 71. Jonst. Qyadr. Ta

KVUL Fig. 1. '
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üoemd geweeft, op welks Grenzen, naar denf.AFDEEÈ*

kant van Medie, de Berg Mejjapius gelegen xxxvï
was. LiNNiEus flrelt de Woonplaats van dit Hoofd*

Beeft in Afrika en Afia.
*****

Hec heeft de Geftalte van een Stier, zynde Geftatafc

zwaarder dan een Os, doch zo lang niet* De

Kop en Hals zyn bedekt met geele Hairlok-

keo , tweernende naar de Maanen van een Paard,

maar langer en- fynder. De Hoornen zyn fraay

blinkend zwart , binnenwaards en tevens neder-

waards omgekromd , byna als die van ten Ram*1

Hec Hair over
?

t geheele Lyf is Afchgraauw

toaar den rosfen trekkende; de Huid zeer hard,

zo dat het geen' aandoening van Stokflagen

heeft; De Staart is klein, ten opzigt van de

grootte van
9

t Lyft

Dit Beeft gelykt in veele opzigten naar den £{»#&

Stier, zo wel in 't opgraaven vao den Grond fchaPFe^

met zyne voorde als in het fehoppen met zyne

agterpooten ; doch de gedaante zyner Hoornen

maakt 3 dat het 'er tot den aanval weinig dienft van

heeft. Het gebruikt derhalve tot zyne verdedi-

ging een ander Middel: want, door de jaagers

nagezet wordende, weet hefei als het de Hon-

den niet cntvlugten kan , ze af te weeren met

zyne Vuiligheid , die het eenige Schreeden ver

uitwerpt, en zo fcherp is, dat een Hond, op

wiens Huid dezelve valt, te dier pkatfe zyn

Hair kwy t raakt. Men wil zelfs dat de Koe $

eer zy Jongen werpt, de plaats, daarzy gig fee*

h dkel ui. Sn/14 X § vindij



314 Beschryving
LAfdsel. vindt, met haaren Drek omringe , alsofzyzig

XXXVI. daar door beveiligen wilde.

«!?t°
FD~ Het Vleefch wordt ons door de Ouden , uit

Gebruik.
wien men deeze Befchryving heeft, verzekerd,

uitmuntende te zyn van Smaak. Indien het Dier

weezentlyk in Afrika gevonden wordt , zal het

miffchien dat gene zyn , van welks Huid de In-

wooners van 't Ryk van Tafilet , aan de Zuide-

lyke Grenzen van Marokko, Schilden ofRon-

dasfen maaken, die voor Schietgeweer beftand

zyn.

ra '

(3) &oe mei mn elkander wykende Hoornen,

. zeer lange Hamen en een bult op de Rug.

De Griekfche Naam Bifoon fchynt in 't Hoog-

duitfeh Wifent overgenomen* te zyn, terwyl de

Polakken dit Beeft Zuber noemen en de Lit-

hauwers Suber. Men kan 'er in 't Neerduitfch

den Naam aan geeven van bultige Stier. De
Heer Brisson heeft 'er drie Soorten van in zyn

Offen-Geflagt ', naamelyk dewitteofSchotfche,

de Duitfche en de Amerikaanfche, die hy elk

in 't byzonder aldus befchryft.

Witte of De eerfte Bifon verfchilt van de gewoone
Schcnfche, g tjeren n iet? dan daar in, dat hy geheel wit is

van kleur en lange Maanen heeft aan den Hals,

by-

(3) Bos Cornibus divarcatis, Juba longiflima, Dorfa

gibbofo. Syft. Nat. VI. Bifon. Raj. Quadr. 71. Gesn.

Qnadr. 296. JotfST. Quadr. Tab. XVII. Fig- 2. Bifon

Americanus. Catfsb. Carol. 3. p. 20. Taurus Mexicanus»

Hêrn* Mex* 587. Gesn. Qpadr, ^qj,



VAN DE K O E I j E N. 325

byna gelyk een Leeuw. Deeze Beeften zyn LAfdeel*

zo wild, zegt Gesnerus, en voor 't gezel» XXXVL
fchap der Menfchen zodanig bevreesd, dat het

HooFD~

Kruid, de Boomen en Vrugten , daar men ai-

leenlyk aangeraakt had, hun zeer ver zou doen

vlugten. Veel overleg is 'er noodig om ze te

vangen : als men hun vervolgt , vreezen zy voor

Honden noch Jaagers, voor Yzer noch Staal : zy

vallen op alles, wat hun in 't gemoet komt,

aan, en, gevangen zynde, fterven zy van ver-,

driet. Hun Vleefch is goed en lekker : maar

men heeft deeze Beeften zo fterk gejaagd , dat

'er hedendaags , in de Bergagtigfte deelen van

Schotland, maar eenige weinigen te vinden zyn..

De Duitfche , die by Klein wilde Stier heet, Duitfche,

is door zyne bult, welke de voorgaande niet

heeft', en door de kleur onderfcheiden; heb- •

bende, ook, zo 't fchynt, behalve de Maanen,

een Baard of Sik , gelyk de Bokken, Deeze zal

van den Heer Linn^eüs onder den volgenden be-

greepen zyn.

De Amerikaanfche of Indiaanfche', die by de Ameru

Schryvers Stier van Mexico of van Quivira ge-
kaaaiche»

noemd wordt , is kleinder dan de gewoone Os

;

dePooten zyn kort en dik, de Kop is groot, de

Bord breed , doch het agterfte gedeelte fmal

:

de Staart, die een Voet lang is, heeft geen

Hair, dan een groote Kwaft aan 't end: de

Hoornen, aan den wortel dik, zyn opwaards

geboogen , en binnenwaards inwykende. Op
de Rug heeft hy een zeer groote en hoogebult.

I.DEBL, III. STU^ X 3 D^
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j ^ FDEELïDe kleur van zyne Vagt is zwartagtig bruin. In

XXXVI, de Winter is het geheele Lyf bedekt met lang

Hoofd» mig Hair, dat tegen den Zomer afvalt en een
ETDS

zwarte rimpelige Huid blooc fielt voor 't ge-

zigt : de Kop alleen blyft het geheele Jaar door

ruig. Het Hair , dat het Mannetje op 't Voor-

hoofd heeft 5 is een Voet lang, dik en gekruld:

hy heeft de Hoornen haakig, puntig, zwarte

glimmende; de Oogen groot, woeft , verfchrik-

kelyk, vlammende; de Tong zo ruuw, dat de-

zelve, door
?

t likken 3 de Huid weg neemt en

Bloed voor den dag doet komen : het lange

Hair 3 waar mede zyn Hals verflerd is, heeft;

.eene Muskus-Reuk.

"Eigen- Dit Dier is een der verwoedden van de
|i app

. g |Tfc |ien van Zuid-Amerika ; doch het laat zig

• temmen en wordt dan handelbaar. Het Wyfje

wordt foquyds door de Tygers , die men daar

heeft, aangerand en dan ontftaat 'er, indien

de Bul by der hand is, een fchrikkelyk Ge-

vegt, \ welk egter doorgaans ten nadeele van

den Bifbn uitvak , en dan wordt ook de Koe

veiflonden. Men houdt de Hoornen , zegt

Lemery, voor Zweetdryvende en Tegengif-

tig » indien 'er het Poeijer van ingenomen

wordt, ter Gifte van een half Scrupel tot een

Vierde Loots. Ruisch heeft verfchillende Af-

beeldingen gegeven van den Bifon (*)*

(4)

(*) De Gvadr. Tab. XV. & XVI.
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(4) Koe met agterover leggende gedraaide Hoor- L Afdeel,

nen, die van vooren plat zy?i. XXXVI.
HOO F D-

' De Spaanfche 9 Italiaanfche , Franfche , Hoog- * 'lt;

-duitfche en Engelfche Naamen vati dit Beeft, BubaU$,

zyn akemaal afkomftig van 't Griekfch Woord öuiFcl.

Boubaios , dat men in 't Latyn Bubalus of Buf-

felus noemt. Deeze Naam is van vcelen gege-

ven aan verfcheiderley wilde Osfen, anderen

hebben 'er zelfs Geiten en dergelyke Beeften

onder begreepen. Hier uit blykt, dat 'er wei-

nig zekerheid zy , welk Beeft de Ouden 'erdoor

verftaan hebben. Hedendaags, zegt Klein,

neemt men Osièn die groot zyn van ftatuuiv

en zeer lange Hoornen hebben, voor Buffels.

. Aldrjvandus verhaalt, dat hy 'er gezien hadc

te Rome, Florence en in andere Steden van

Italië, 't Schynt een Afiatifch Dier te zyn
9

dat men in dit Geweft aanfokt tot den Land-

bouw.

Zie hier , hoe deeze Autheur den Italiaanfchen Geftalte.

Buffel befchryft. Hy is den Os gelyk , maar

grooter en hooger, hebbende een zeer harde'

Huid, kort, zwart Hair, doch dunnetjes, op

't Lyf , en geen aan de Staart. Het Voorhoofd

is met ftekelig Hair bezet. Hy houdt den Kop

,

die klein is naar 't Lighaam te rekenen , altyd

ever zyde. De Hoornen zyn lang, zwart en

ge-

(4) Bos Cornibus refupinatis intortis amice planis. Syft*

Nat. VI. Bubalus. Raj. Qttadr. 72* Gesn. Q*adf* 58.

Aldrov. Bifnk Libr. I, Cap. 6. '
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I. AFDFEL.gedraaid: de Hals is dik; de Beenen zyn kort*

XXXVI. In Afle, Griekenland en Egypte, als ook op 't

Hoofd- Eiland Borneo en in Siam, is dit Beeft gemeen.

Men vindt 'er veelen in 't wilde loopen in een'

'dorre onbewoonde Landftreek, op de Ooftkuft

van 't Ryk van Napels , by Manfredonia aan de

Adriatifche Zee , alwaar zy zig geneeren met föm-

mige Heefters , die daar groeijen , af te eeten

,

gaande dikwils op 't Strand in 't Water leggen

,

dat zy , met den Vloed , over zig heen laaten

loopen, dewyl dit Beeft het Water zeer be-

mint.

Eigen- De Buffel brult op een verfchrikkelykewyze.

fchappen. pjy befpringt de gewoone Koeijen niet, enzy-

ne Koe zou geen Runder-Kalf laaten zuigen

,

ten zy het met Buffels-Stront beftreeken ware.

Zy heeft ook altyd Melk in haare Uijers , van

de bevrugting af. 't Is een werkzaam Beert.

Men doet hem een Koperen of Yzeren Ring

door de Neus , en maakt daar een Touw aan

vart of een foort van Toom , en door dit mid-

del geleide , befluurt men hem ; doch te zwaar

beladen zynde valt hy neer, en men kan hem

met geene Stokflagen weder doen opftaan , ten

zy hem de Lafl is afgenomen. Door een fiuk

rood Laken of Baay te zien , wordt hy, gelyk

de Bullen, doldriftig, en ontziet niets inzyne

razerny. Zyn adem, wil men, is vergiftig voor

andere Dieren.

Gebruik. In 't Land, omftreeks Pifloija in 't Groot Her-

togdom Toskanen, wordt van de Buffelinnen.

Melk
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Melk Kaas gemaakt , die taamelyk goed is , ge
je Afdeel.

naamd di Cavallo. Men gebruikt dit Dier veel XXXVL
tot den Ryftbouw. De jooden eeten 't Vleefch Hoofd-

der Buffelen, en het wordt te Rome op de

Markt verkogt ; doch is zo taay , zegt men , dat

het, tegen een Muur geplakt zynde, niet ge-

makkelyk daar weder af te krygen zy. De
Portugeezen, die ook Buffels hebben in hun

Land , fnyden het aan Schyven , en gecven het

,

gedroogd zynde , de Slaaven te eeten. De
Hoornen, Hoeven, Gal, het Smeer eo andere

Lighaamsdeelen , zyn in de Geneeskunde byna

van de zelfde kragt , als die der Osfen of Run-

deren.

Ik zou hier nog fpreeken kunnen van den

Afrikaanfchen Buffel, waar van de Schryvers

melden : doch deeze fchynt my toe de Bonafm

te zyn, en de Amerikaanfche van Catesby is

de Bifon of bultige Stier, reeds befchrecven.

Een Soort , egter , is 'er onder de Buffels ,

waar aan Linn^üs twyfelt, of dezelve van de

voorgaande verfchille of niet : naamelyk

(5*) Koe met de Hoornen korter dan de Ooren 9 ¥•
TA"

een Bult op de Rug , doch zonder Maanen.
indiaan-*

fche.

Deeze wordt, van den Heer Edwards , kleine pLtxxYïL

Jndmanfche Buffel geheten. Het Beeft, zegt

deeze Schryver, heeft omtrent de grootte van

een

(5) Bos Cornibus Aure brevioribus , Dorfogibbo , Juba
uulia

f. Bubalus parvus Indicus. Edw. *Ay* 200. Tab*

200.

!• Deel. IU. Stwk. X J
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Hoofd-
stuk.

L AFDEEL.een halfjaarig Kalf, en de geftaltedes Lighaams

XXXVI. zweemt veel naar die der Engelfche Bullen,

uitgenomen de Buk op de Rug en de Hoornen»

die zo kort zyn , dat zy naauwlyks buiten het

gekrulde Hair, 't welk boven op den kop is,

uitfteeken-. De Ooren zyn veel groocer en lan-

ger dan de Hoornen ; van binnen , daar zy geen

Hair hebben , Vleefchkleurig. De Oogen zyn in

langwerpige zwarte plekken geplaatft , aan de

zyden van den Kop: de Oogappels ftaan in

kringen van Hazelnooten-kleur. De Neus is rc-

delyk breed en plat, kaal en vogtig aan den

buitenkant, daar de Neusgaten zyn. Aan de

Lippen en Smoel liaan eenige ftyve Hairen,

dun gezaaid. Het geheele Lyf is bedekt met

taamelyk kort glad Hair , blaauwagtig Afch-

graauw aan den Kop, Hals, Rug, Staart en Zy-

den ; wit in de Nek
, gelyk ook aan de kanten

van de Neus en boven de Oogen. De Buik

is zo dunnetjes bedekt met heider Hair , dat 'er

de kleur van 't Vleefch door heen fchynt. De

Beenen, die wat dunner, doch niet langer zyn

dan die der Runderen , hebben ook een ligte

kleur , wordende allengs wit naar de Voeten

toe, van vooren gevlakt en met zwart getekend.

De Kwaft, aan 't end van de Staart, is insge-

lyks zwart. De Hoeven zyn als die van 'c

Hoornvee, en donkerbruin van kleur.

Gebruik. Men gebruikt deeze Beeften in de Ooftin-

dien, alwaar zy gewoon tam Vee zyn, omze

voor de Koetfen of Rytuigen te zetten in plaats

van
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iran Paarden. Edwards verhaalt , hoe hy den ^ ^fdeel
Heer Sloane dikwils had hooren zeggen, dat XXXVT.
men van de Schenkels van deezen Buffel , ge- Hoofd-

brand of half gecalcineerd , aldaar maakt 't gene
STÜK#

gewoonlyk Slangefteenen genoemd wordt, die

men voorgeeft gehaald te zyn uit den Kop vaa

den Slang , genaamd Cobra di Cahelo , en aan

dezelven die wonderbaare eigenfchap toefchryft,

van , op de Wond gelegd zynde , 't Venyn daar

uit te trekken ,• en, in Melk gewaffchen ofge-

droogd , wederom bekwaam te worden tot het

zelfde gebruik,

Zodanig een Buffel is eenigen tyd graazende

gehouden op 't Exercitie-Veld te Londen, maai-

de nevensgaande Afbeelding is gemaakt naar

die, welke de Heer Sloane in zyn Huis te

Ckelfea hadt hangen , zynde getekend naar zulk

een Beeft, 't welk uit Ooftindie aan den Heer

Baronet Josiah Chïld tot een prefect gezon-

• den was , komende volmaakt met het gemelde

overeen, Linileus zegt, dat dit Buffeltje fa

China zig onthoudt.

<8» *Ö»

X. D eel. III Stuk» XXXVII
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XXXVII.
Hoofd- XXXVII. HOOFDSTUK.

stuk:»

Befchryving van 't Geflagt der Paarden, waar

onder de Ezelen en Muilezelen , als ook het

Afrikaanfche Dier, Zebra genaamd , begreepen

zyn. De Gang der Paarden , hunne Stap ,

Draf, Galop en Telgang. Voortteeling : het

Hippomanes van 't Veulen. De Snotterigheid

of Droes. Keurlykheid der Arabifche , klein-

heid der Noorfche , Vangft der wilde Paarden

in Amerika. Hunne Gefialte, Ingewanden,

Wormen in de Maag. Groote Steenen uit hun-

nen Buik gehaald, 't Sagryn-Leder van de Huid

der Ezelen. Gebruik der Ezelinne-Melk. Wil-

de of Woud' Ezels. Voortteeling der Muileze-

len. Jumarra's , een foort van Laflbeeflen. Ge-

Jireepte Ezel, Zebra genaamd.

Rang- T\E Heer Klein maakt, in zynEerfte Rang
fbhikking. XJ der viervoetige Dieren, welke de Hairi.

ge en Gehoefde bevat, de Eerde Familie van de

Paarden , om dat derzelver Hoeven onverdeeld

zyn. Het Geflagt deezer Dieren is het eenigfte

by Brisson , in deszelfs Zesde Rang ; alzo zy

Snytanden boven en onder in de Mond hebben,

en de Pooten eenhoevig. De Heer Linn^eus

maakt , onder den Naam van Bellw , thans zynen

Zevenden Rang van de twee Geflagten, van

het Paarden Rivier- of Zee-Paard, die hy voor-

heen met den Olyphant , Rhinoceros en 't Var.
#

ken*
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ken , onder den Naam van Jtmenta , in zynen i„ Afderl»

Vyfden Rang geplaatft hadt. XXXVII.

De algemeene Kenmerken van den Zeven- Hooï?fi-

den Rans; der Zoogende Dieren zyn : de Voor- „

tanden ftomp geknot te hebben , en twee Prauf ken.

men in de Lieffchen. Die van 't Paard, in
3

t

byzonder, 't welk zes Snytanden in ieder Kaak

heeft ; dat de bovenden regtop ftaande , evenwy-

dig en digt aan elkander , de onderften meer uit-

iteekende zyn. De Hondstanden zyn enkeld,

en (taan zo wel een weinig van de Voortanden

als van de Kiezen af, die het Dier 'er vier-eu-

twintig heeft. De Hoeven der Pooten zyn on-

verdeeld.

De Heer Brïsson telt in dit Geflagtvyf Soor- Soorten

ten ; 't welk daar van daan komt , dat hy den

Muil- en den Woud- Ezel voor byzondere Soorten

rekent. Linismeus , die deeze beiden onder de

Ezelen betrekt ^ heeft maar drie Soorten , als

volgt.

(1) Paard met de Staart overal Hairig. 1.

Caballus»

Dit Dier is by de Hebreen bekend geweeft HéngtL

onder den Naam van Sus , en het Wyfje onder

dien van Sufah : de Chaldeen noemden hetzelve

Sufuatba , de Perfiaanen Afbecha en de Arabie-

ren Baiel. De Griekfche Naam is Hippos en de

La.

(1) Equus Cauda undique Setofa. Faun.Suec.Syft.N'at»

Equus. Gesn. Quadr. $32. Alür. Ung« 12, joHST.j{^tóij[)r«

x. Tab. 1,2,3,4. Raj. Qyadr* 62.

X.D£El. XII Si wx.
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LAfdeel. Latynfche Equus, of Jumentum, welke laatfte*

XXXVII. fchodn ook aan de Offen, Ezels en andere Laft.

Hoofd- draagende Dieren gemeen , egter wel voornaa-

melyk gebruikt werdt ten opzigt van de Paar-

den. De Hengfl voerde , in *c Lacyn , den Naam

van Cciballus , waar van de Spanjaarden enlta-

liaanen hun Camllo , de Franfchen hun Cbeval

ontleend hebben. Een gefneeden Hengfl: , of

Ruin , heet in 't Franfch Cbeval bongré , en een

Spring-Hengd Etalon. Men geeft deMerry,

in 't Franfch 5 den Naam van jumeni, en het

Veulen dien van Boulain. De Duitfchers noe-

men dit Dier Rosf of Pferd, deBohem^rs jforc,

de Polakken Kon , de Sweeden Haft en de En-

gelfchen Horfe. Het Veulen 9 dat men in 't La-

fcyn Hinnulus noemt i voert in 't Engelfch den

Naam va.nGinnet> en de Ruin , Cauterius , worde

Gelding geheten.

•Eioen» Een Hollandfch Geneesheer, Petrus Naald-
fchappea. WYK genaamd, die in den jaare 1631 over de

Natuur en Eigenfchappen der Paarden fchreef

,

zegt dat zy. v/arm en vogtig zyn van Tempera-

ment (^
:

). 't Is zeker 3 dat het naturel deezef

Dieren niet wreed zy: fierheid en wildheid munt

'er alleen in uit. Schoon de meefte andere Die-

ren in kragt overtreffende , randen zy die nim-

mer aan, en, wanneer zy 'ervan aangevallen

worden , fchynen zy dezelven met veragting aars

te zien.

De-

(*) Philipp. five de Ecjvor. nat. ehfl. èdttcat* discifL &t
turatione. Leidde* ióji. Libr, I, Gap. x#
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. Dewyl zy geen Voed zei noodig hebben danr.AFDEsu

Gras en Kruid, en 't Vleefch hun nietfmaakc, XXXVIL

zo doen zy de andere Dieren geen Oorlog aan, HooFD~

en hebben ook geen vreeze voor anderen, die,

hoe vreeslyk ook van Muil en Klaauwen , van

hun met de Pooten worden afgeweerd. .Nog

minder voeren zy onder eikanderen Kryg we-

gens hun beftaan ; alzo het Aardryk hun door-

gaans Spyze genoeg verfchaft , en zy zelfs de

Koft kunnen vinden op Landen, die de Run-

ders hebben afgefchooren. Zy houden zig niet,

gelyk deeze en andere Beeften, Troepswyze

tot onderlinge Veiligheid , maar veeleer uit ge-

negenheid tot eikanderen , en geeven geenbly-

ken van hunne kragt en fierheid door hetVeg-

ten, maar door tekenen vanEerzugt, als 't wa-

re ; 't zy met om 't fnelfte te loopen , door een

Rivier te zwemmen , over een Sloot te fprin-

gen, en dergelyken meer. Van de zodanigen,

die dit in hunne Jongheid het vlugfte en be-

kwaamde doen , worden de befte Paarden aan-

gefokt.

Men verwondert zig in de Noorder Landen Moedig.

dikwils, hoe dapper de Paarden zig tegen Wol- m 9

ven en Beeren verdedigen. Wanneer een Hengft,

die Merriën of Veulens by zig heeft , een Beer

gewaar wordt , zo doet hy zynen Stoet agter zig

gaan, en fchroómt niet den Beer met zyne

Voorpooten aan te vallen , die hy als een paar

Trommelftokken gebruikt, behoudende dus ge-

meenlyk op dit Roofdier de overhand, 't Is eens

h ]>eel. III Stuk, ge"-
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LAfdeel. gebeurd , wanneer men zulks aan 't Deenfche

XXXVII. Hof niet gelooven wilde, dac een der Ampte-
Hoofd- naaren van Koning Frederik den IV, , opFrede-

STÜK. r

riksburg , een zyner Karospaarden daar aan waag-

de, 't welk oogenblikkelyk eenen los gelaten

Beer aangreep , zonder eenig Lyfsgevaar. Som-

wylen egter behoudt de Beer , door zyne meer

dan tweevoudige fterkte , op het Paard de over-

hand, inzonderheid wanneer hetzelve hem de

Rug toekeert , en hem met de Agcerpooten

fchoppen wil; want de Beer fpringt dan het

Paard op de Rug, en houdt zig met Muil en

Klaaüwen daar op vaft; hoe fnel het Dier ook

tragt te rennen ; cot dat het eindelyk in onmagc

nedervalc (*),

Wilde Eenige oude Schryvers fpreeken van wilde
Paarden, Paarden , en verhaalen zelfs waar die huis hiel-

den. Herodoïus zegt , dat 'er zig aan de Oe-

vers van de Hypanis in Scythie bevonden , die

wit waren, en in het Noordelyk deel van Thra-

cie, over den Donau, die het Hair vyf Vinge-

ren lang hadden over 't geheele Lyf. Aristo-

teles haalt Syrië , Pliniüs de Noorder Lan.

den, Strabo de Alpen in Spanje aan, als de

plaatfen , alwaar men wilde Paarden vondt.

Onder de hedendaagfchen wordt het zelfde ge-

zegd ten opzigt van Schotland en de Orkadifchc

Eilanden , van Moskovie en 't Eiland Cyprus^

Leo de Afrikaan verhaalt, dat 'er in de Woes-

ty-

0) 3Bat*|fjtt fcon Stegen, n. Th.p. 7.
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flynen van Afrika en Arabie wilde Paarden wa-
p. Afdeèu

ren, en dat hy zelf in die van Numidie een Veu- XXXVIÏ.

len hadt gezien, wit van Hair en met gekrulde Hoofd-
»

'

STUK»
Maanen. Marmol beveftigt zulks, wanneer

hy zegt , dat 'er in de Wilderniffen van Arabie

en Lybie gevonden worden , die klein zyn ëit

Afchgraauw van kleur; dat men 'er ook witten

vindt, hebbende het Hair en de Maanen zeef

kort en ftekelig, welken zo vlug ter been zyn*

dat de Honden of tamme Paarden niet tegen

hun kunnen loopen. Men vindt ook aangete-

kend, dat in China zeer kleine wilde Paard*

jes zyn.

Dewyl alle deelen van Europa hedendaags Vang#

bevolkt en byna overal bewoond zyn, zo vindt ,- n Ameri*

men 'er geen wilde Paarden meer , én , die men ka.

in Amerika ziet, worden geoordeeld afkomftig

te zyn van tamme Paarden, uit Europa oor-

fprongelyk , door de Spaanfchen overgebragc

,

die zig in de groote Woeftenyën van dat We*
reldsdeel vermenigvuldigd hebben. Immers\

dat deeze Dieren onbekend waren in de Nieu-

we Wereld, is gebleeken uit de vreeze en fchrik,

waar mede de Ingezetenen van Mexiko en Pe-

ru bevangen werden op 't eerfte gezigt van de

Spaanfche Kavallery. 't Schynt dat dezclven

,

fco op 't Vafte Land als op de Eilanden overgc-

bragt zynde, zig fterk hebben voortgeplant;

alzo men , in 't allerzüidelykfte van Zuid-Ante*

rïka , groote Troepen vindt van wilde Paardeiï,

van welker Vangft de indiaanen 'm dat Geweffc

U ï>Rïi* UU Stuk.- Y hl*Ö
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|eAFDFEL hun voornaamfte beftaan hebben. Zy gebruiken

XXXVII. ten dien einde fomtyds twee Kogels, die aan de

Hoofd- enden van een Lederen Riem vaft zyn, en, op

hunne tam gemaakte Paarden gezeten , weeten zy

de wilde Paarden zo naby te komen , dat zy

hun de Kogels om de Becnen kunnen funge-

ren , als wanneer dezelven een foort van Strik

maaken v en dus worden zy de Paarden meefter

(*). De Heer de la Salle zag 'er, in 't

laatfte der voorgaande Eeuw, in Noord-Ame-

rika, naby de Baay van St. Louis, die in de

Velden gingen weiden 3 en zo wild waren

van aart , dat men hun naauwlyks naby komen

konde.

Op Sr. Een ander Schryver verbaalt (f), dat men
Domingo.

j^^t|r<^ op 't Eiland St. Domingo troepen ziet

van vyfhonderd Paarden , die by elkander gaan

weiden. Wanneer deeze een Menfch gewaar wor-

den , blyven zy altemaal ftil ftaan : een hunner

nadert tot zekeren afftand, fnuift met de Neus-

gaten, neemt de vlugt en wordt van alle de an-

deren gevolgd. Hy voegt 'erby, niet te wee-

ten , of deeze Paarden ontaard zyn door wild

te worden, maar dat hy dezelven zo fraay van

Geftalte niet gevonden had, als de Spaanfchen,

fchoon zy zekerlyk van dat Ras waren. Zy heb-

ben , zegt hy , den Kop zeer dik zo wel als de

Bee-

(*) Egt Verhaal van den Reistogt van Anson. Detfr.

575-4. bl. 367.

(f) V Hij}, des lAvanturiersFlihuftieirs , par OEXMELIN.
Paris, ió86, Tom. I- pag. 110, & xxi.
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Beenen, die daarenboven knobbelig zyn : zy r .

^ ! TT 7 1
ik APUEBtf

hebben ook de Ooren en den Hals zeer lang. xxx^lï
De Inwooners van het Eiland weeten hun ge- noo$fo

makkelyk tam te maaken, en ze vervolgens STÜK*

aan den arbeid te gewennen. Ook doen de

Jaagers hun de Huiden draagen. Men bedient

zig 3 om deeze Dieren te vangen , van Touw-

ftrikken , die men op de plaatfen , daar zy veel

komen , fpant ; doch zy verwarren 'er dikwils

zodanig in, dat zy zig zelf verftikken, indieia

men niet fpoedig hun komt helpen. Dan bindt

Uien hun de Pooten en het Lyf , en maaktzs

vaft aan Boonien, laatende hun twee Dagen

zonder eeten of drinken ftaan. E)eeze Proef

dient om hun leerzaam te maaken , en door den

jtyd worden zy zo gezeggelyk, als of zy nim-

mer wild waren geweeft ; ja , zo zy by geval

eens weder los raaken , loopen zy niet weg f

%

maar erkennen hunnen Meefter enlaaten gig ge-

willig weder vatten.

De Heer Gersault geeft een ander Middel Manier

op, om wilde Paarden makte maaken. „ Wan- om wilde

. . XT , . f
Paarden re

ü neer men, zegthy, de Veulensniecinhunne
temracijp

V

„ tedere Jongheid getemd heeft, gebeurt het

3 ,
dikwils , dat de nadering en aanraaking vaii

„ den Menfch hun zo veel fchrik veroorzaakt,

9f dat zy hem met byten en fehoppen van zig

„ weeren, zodanig, dat het byna pndoenlyki? *

'

3y hun te roskammen en te beflaan. Indien de

„ lydzaamheid en zagtheid niet voldoende zyn
?

„ moet men zig, om ze matte krygen* yan

f. PJEEL, III Sitff, Y 2
gg hf|
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I. Afdeel. » het Middel bedienen , dat de Valkeniers ge-

XXXVII. „ bruiken om een Vogel te temmen, dien men
Hoofd- gevangen heeft en op de Jagt wil afrigten;

STUK
„ dat is, hem den Slaap te beletten , tot dat

5) hy van Zwakheid ter neder valt. Eveneens
;)

3
, moet men met een wild Paard doen , endraai-

,,
jen het , ten dien einde , met zyn Gat naar

5) de Ruifel, hebbende, zo wel by nagt als over

„ dag , een Man by zig, die het van tyd tot

„ tyd een hand vol Hooy geeft en het belet te

„ gaan leggen : dan zal men met verwondering

„ zien , in hoe kort een tyd het Dier mak wor-

5, de. Evenwel zyn 'er Paarden geweeft, die

„ men dus agt Dagen heeft moeten uit Slaap

„ houden , eer zy getemd waren (*) '\

Dettelhrid In de Hengften is deeze wildheid wel het

der Heng- aanmerklykfte y zo dat men in Noorwegen , al-

waar de Boeren het niet in gebruik hebben de-

zelven te Snyden , dikwils niet zonder gevaar

de Wegen , die fmal en eng zyn , te Paarde

kan paffeer^n, en om die reden durft geen

Boer , in den omtrek van Bergen , een Merry

houden. In andere Landen maakt men 'er ge-

meenlyk Ruinen van, houdende alleenlyk een

enkelen Hengft, tot de Stoetery, opgeflooten.

De Ruinen zyn immer zo gezeggelyk als de

Merriën , en in 't algemeen verheft dit Dier,

door de teraming, zyn wilden aart geheel; zo-

danig dat het nooit , om zo te fpreeken , weg-

loopt

(*) Le nonyea» parfait Marécbal. pag. 89.
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loopt van zynen Meefter, en zelfs naar Huis
i#Afdebu

fchynt te verlangen , zoekende zelf zynen Stal XXXVIL
en Weide op, inzonderheid wanneer het door Hoofd-

't loopen of door den Arbeid is afgemat. In
STÜK#

een Bofch verdwaald zynde geeft het, door-zyn

hinniken , het verlangen naar het gezelfchap

van den Menfch te kennen.

De Ruinen en Merrien hinniken zo menig- Her hia.

vuldig niet als de Hengften, ook hebben zyde niken ot

Scem minder zwaar en grof. In alle Paarden

kan men vyfderley foort van Geluid onderfchei-

den , naar het verfchil der aandoeningen. Het

hinniken van vrolykheid laat zig taamelyk ver

hooren : het klimt op en eindigt met fcherper

Klanken : het Paard flaat tevens ageer uit, doch

tragt niet te fchoppen. In het hinniken van

verlangen , 't zy naar een Merry of naar zyn

Meefter of naar zyn Seal en Weide, flaat het

niet, en de Stem, die ook ver klinkt, eindigt

met zwaarder Toon. 't Geluid , dat hetzelve

vergramd zynde maakt , is zeer kort en fcherp,

het flaat en fchopt middelerwyl geweldig. De
vreeze doet het briefchen met een korte doch

grove Stem , die als uit de Neusgaten komt , en

naar het brullen van een Leeuw gelykt. Het

grunniken van Pyn of Smerte gefchiedt met de

allergroflle Stem , by tuflfchenpoozingen der

Ademhaaling , en gelykt meeft naar fteenen of

fnorkep. De Stem deezer Dieren wordt , gelyk

in de Menfchen , grover , als zy de bekwaam-

heid krygen tot Voortteeling. Men merkt aan,

fcfipBi* ihstuk. Y 3 dat
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LAFDEEL*dat die Paarden $ welke meed hinniken , vooral

XXXV lï. uit vrolykheid en verlangen, de beften zyn.

Hoöfp-
]y|en kan van het naturel en de gefteldheid

'*'
, deezer Dieren oordeel vellen uit eenmeuitwen-

Gebreken °
.

van een dige Kentekenen. Wanneer een Paard zyne
i^ard. Ooren, beurdings, 't een voorwaards het ander

agterwaards keert, zal het doorgaans vergramd

of kwaadaartig zyn. In 't loöpen moeten zy

die met de punt voor uit hebben ; doch , eenig

geluid hoorende, keeren zy dè holte naardien

Jcant , en > als zy op de Rug of op 't Gat ge-

flagen worden, naaragteren. De Paarden, wien

de Öogen diep ftaan , of die het een kleiner

hebben dan het ander , zyn gemeenlyk flegt van

Gezigt. Een Rypaard moet de Schouders plat *

beweeglyk en niet zeer hoog hebben, daarde-

zelven in een Trek- öf Wagenpaard , in tegen,

deel , hoe zwaarder , ronder en Vleeziger , hoe

beter zyn. De langte der Beenen behoort even-

redig te zyn tot de grootte vanhetLyf : als de

voorden te lang zyn , ftaat het niet vaft op de

Pooten , als zy te kort zyn is het zwaar in de

hand. Dit laatfte gebrek hebben de Merriën

meeft, en de Hals is dikker in de Hengften,

dan in deeze of in de Ruinen.

Kèntéke- Een der weezentlykfte zaaken^ die men ken-

nen van nen moet js $Q Ouderdom. De bude Paarden
dészfclrs

Ouderdom, hebben veeltyds holle ringen om de Oogen*

maar dit Kenteken voldoet niet , dewyl jonge

Paarden , die van oude Hengften geteeld zyn

,

het zelfde hebben. Aan de Tanden kan men>

met
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met meer zekerheid, van de Jaaren oordeelen.
f^FD

De Kiezen dienen daar toe niet, maar de Voor- xxxvïï
tanden, en vervolgens de Hoektanden , hoewél Hooid-

de Merriën die dikwils niet of zeer kort heb-
STUIC *

ben. De twaalf Voortanden beginnen , veertien

Dagen na de Geboorte, in het Veulen uit te

komen : de eerden zyn rond , kort , voos , en

vallen op verfcheide tyden uit, om tegen ande-

ren verwiffeld te worden. Op twee en een half

jaar vallen de middelden eerft, twee hoven

,

twee beneden uit den Mond , en , een jaar daar na

,

vier anderen , één ter wederzyde van de eer-

den, die reeds door anderen vervangen zyn 5

op vier en een half Jaar, of daar omtrent,

vallen wederom vier anderen uit, altoos aan de

zyde van de genen, die reeds verwiffeld zyn*

Deeze vier laatfte Melktanden worden vervan-

gen door vier anderen, die op ver naazofchie»

lyk niet groeijen als de genen die in plaats van

de agt eerden gekomen waren. Deeze vier laat-

fte Tanden , die men de Stempels noemt , zy tl

het , waar aan men den Ouderdom der Paarden

inzonderheid ontdekt ; men kanze gemakkelyk

onderfcheiden , dewyl het de derden zyn, zo

boven als beneden , tellende van 't midden der

punt van de Kaak, ter wederzyden: zy zyft

hol en hebben een zwart merk in hunne holte*

op de vier of vyf Jaaren fteeken zy naauwlyks

boven de Kaak uit, en de holte is zé-f ken,

baar: op zes en een halfjaar begint de holte

in te krimpen en het merk wordt kleiner; *t

*. deel. ui Stuk. Y 4 welk
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LAFDEEL.welk dus voortgaat tot dezeven en een half

XXXVII. f agt Jaaren, als wanneer de holte geheel ge-

stuk. v^ld is en het zwarte merk uitgewifcht. Na de

agt Jaaren , wanneer men geen teken meer aan

deeze Tanden heeft , tragt men van den Ouder-

dom te oordeelen uit de Honds- of Hoektan-

den, die tuffchen de Voortanden en Kiezen

ftaan. Zy verwiffelen niet , en die van de On.

derkaak komen gemeenlyk eerft uit , op drie en

een half* die van de Bovenkaak op vier Jaaren,

en , tot den Ouderdom van zes Jaaren toe , zyn-

ze zeer fcherp ; op de tien Jaaren fchynen de

bovenden reeds verflompt , afgefleeten en lan-

ger geworden , dewyl het Tandvleefgh inkrimpt

of wegtrekt, en, hoe meer zy dit zyn, zo

veel te ouder is het Paard. Van de tien tot

dertien of veertien Jaaren, kan men van dea

Ouderdom met weinig zekerheid oordeelen ; hoe-

wel eenige Hairen der Wenkbraaqwen alsdan

beginnen grys te worden ; dewyl zulks fomtyds

ook in jonge Paarden plaats heeft , die van ou*

de Hengften en Merriën zyn geteeld, Men
vindt Paarden , die de Tanden zo hard hebben >

dat zy niet afflyten , en dan houdt het zwarte

merk (land , fchqon de langte der Hondstanden

hunnen Ouderdom ontdekt. Dit laatfte heeft

meer in de Merriën plaats dan in de Ruinen,

Men kan ook, hoewel zo flipt niet, denOuder^

dom van dit Dier ontdekken aan de groeven van

't Gehemelte , die met de Jaaren allengs ver-

dwynen,

De
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De Gang van het Paard heeft iets verhevens, j t Afdebl.

't welk men in weinig andere Viervoetige Die- XXXVIL

ren vindt , en , daar het een dubbel getal van HooFD-

STUK»
Beenen heeft, by den Menfch te vergelyken, Gang van

is 'er ook een dubbele verfcheidenheid in der-
'

l Paard

zelver beweegingen. Geen wonder dan , dat de

Schilders en Beeldhouwers veel moeite hebben

gehad , om het keurig Oog in deezen te voldoen.

De geleerde Heer Borelli merkt aan , dat de

oude zo wel als de hedendaagfche Konftenaars,

in hunne Marmeren en Metaalen Beelden, daar

omtrent groffelyk hebben misgetaft , door altoos,

in loopende Paarden , de twee Voeten, die fchuins

tegen elkander over ftaan , opgeligt te vertoo-

Tien: hy beweert, dat het Dier, in 't gaan,

altyd op drie Pooten fteunt. Doktor Desagü-

liers heeft geen zwaarigheid gemaakt, om dit

Gevoelen te omhelzen, 't welk van den Heer

Boürgelat in Paarden , die een zwaaren Laft

moeten voorttrekken of draagen , wel toegedaan

,

doch in de genen , die vry en onbelemmerd loo*

pen, ontkend en tegengefproken wordt (*).

Zie hier , wat de Heer de Büffon dienaangaan-

de zegt.

De Viervoetige Dieren brengen in 'tloopen, De Stap
a

doorgaans, één der Voor- en één der Agterbee- Q
T

f
en

nen, te gelyk, naar vooren. Als het regter

Voor-

(*) Mem. de Mathem. O* Vhyfiqae. Tom. III. Paris

1760. p. 531- 580. Zie ook het VIL D&rl det ïli$gë*

zegte Verhandelingen^

J,Peei. IIISiuk, Y 5
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I;Afbrel. Voorheen voortgaat, volgt het flinker Agter-

• XXXVil.been en gaat tevens voort; dan wordt het flin^

Hoofd- ^qt Voorheen opgeligt , te gelyk met het regtef

Agterbeen : dit maakt de tweede Treede en zo

vervolgens. Dewyl hun Lighaam draagt op vief

Steunpunten , die een langwerpig Vierkant maa-

ken, zo is 't de gemakkelykfte manier van zig

té beweegen, daar van twee te gelyk in de

Hoeklyn te verplaatzen ; invoegen het middel-

punt der Zwaarheid van het Lighaam maar een

kleine beweeging maake , en altoos nagenoeg in

de ftreek blyve van de twee Steunpunten , die

ondertuflchen ftil ftaan. In de drie natuurlyke

gangen van het Paard, de Stap , Drafen Galop,

heeft deze Regel van beweeging altoos plaats \

doch met verfchillendheden. In de Stap zyn

vier Tyden van beweeging : wanneer het regter

Voorbeen eerft opgeligt wordt, volgt het flii>

ker Agterbeen een oogenblik daar na , vervol-

gens gaat het flinker Voorbeen voort en wordt

een oogenblik daar na gevolgd van het regter

Agterbeen. Even 't zelfde heeft in 't neder-

zetten op den Grond plaats, en dk maakt een

beweeging van vier Tyden en drie tuflchenpoo-

zingen, waar van de eerfte en laatfte korter zyn

dan de middelfte. In de Draf zyn maar twee

Tyden van beweeging: want, zo dra het regter

Voorbeen voortgaat, volgt onmiddelyk her flin-

ker Agterbeen , daar aan volgt de opligting van

het flinker Voorbeen te gelyk met die van het

regter Agterbeen ; zo dat 'er' in deeze Gang

BitiC



vaë de Paarden. 347

niet meer dan twee Tyden plaats hebben met l Aydzèu

ééne tuffchenpoozing. Ook worden 5 in de Draf, XXXVIÏ,

de refter Voor- en flinker Agtervoet , als mede HoOF3>
STUKs.

de flinker Voor- en regter Agtervoet, te gelyk

neergezet. In de Galop zyn doorgaans drie

Tyden: doch, aangezien in deeze beweeging *

die een foort van Sprong is, de voorde deeleii

van het Paard zig in den beginne niet op zig

zelf beweegen , maar gezamelyk voortgedreeven

worden door de kragt der Heupen en der ag-

terfte deelen ; zo moet , indien , van de twee

Voorbeenen, het regter meer voortgaan moet

dan het flinker, vooraf het flinker Agterbeen

op den Grond ruften, om tot Steunpunt te die-

nen van deeze voortfchietende beweeging, en

dus is 't het flinker Agterbeen , 't welke den

eerften Tyd maakt van beweeging % vervolgens

ïigt zig het regter Agterbeen op \ te gelyk met

bet flinker Voorbeen , en deeze vallen in een

zelfden tyd op den Grond, daar het regter

Voorbeen, dat een oogenblik na het flinker

Voor- en regter Agterbeen was opgeligt , WÉ
ïaatflen ook op neergezet wordt. Dit maakc

den derden Tyd , en dus zyn 'er, in de Galop ,

drie Tyden met twee tuffchenpoozingen. In da

fcerfte van deeze tuffchenpoozingen als de be*

weeging met fnelheid gefchiedt, is 'er een oo-

genblik , dat de vier Pooten te gelyk van den

Grond zyn opgeligt* zo dat men de vierHoef-

yzers op het zelfde tydftip kan zien. Wanneer

het Paard buigzaam is van Leden en glad van

I. Deel. III. Stuk» Ge-
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L Afdeel. Gewrichten , zo dat het de Beenen vlug en fnel

XXXVII. beweegt , dan is deeze beweeging van de Galop

volmaakter en de Slag gefchiedt op vier Ty-

den : eerft wordt het flinker Agterbeen neerge-

zet , dan het regter Agterbeen , vervolgens het

flinker en eindelyk het regter Voorbeen.

De Paarden Galopeeren doorgaans op het

regter Been , even gelyk zy het regter Been eerft

voortzetten in de Stap en Draf; ook zetten

zy , in 't Galopeeren , het regter Voor- en

Agterbeea vooruit, en dit altoos, zo lang de

Galop duurt. Daar uit volgt , dat het flinker

Been , 't welk de geheele zwaarte draagt en de

anderen voorwaards dryft , meeft wordt, afge-

mat : weshalve het goed zou zyn de Paarden

te gewennen , om , beurtlings , zo wel op 't flinker

als op 't regter Been , te Galopeeren ; als wan-

neer zy deeze geweldige beweeging langer zou-

den kunnen uithouden. Ook doet men zulks

ïn de Manége , maar miflchien om een andere

reden; te weeten dat, dewyl menze dikwils

van Hand verwiflelt, dat is te zeggen, een

Cirkel befchryven doet, waar van het middel-

punt beurtlings ter regter en flinkerzyde is,

men hun dus ook dwingt , nu op 't regter dan

op 't flinker Been te Gallopeeren.

De Tel- De Stap, Draf en Galop, zyn de gewoonfte

^aog. natuurlyke Gangen; maar fommige Paarden heb-

ben, uit hunne aart, een andere manier van

loopen, die Telgang genoemd wordt. Deeze

verfchilt grootelyks van de drie anderen, en

fchynt*
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fchynt, in de eerfte opflag, te firyden niet de
j # opdeel.

Wetten der Werktuigkunde en zeer vermoei- XXXVH.
jende voor het Dier te zyn ; fchoon in deeze Hoofd-/

Gang de fnelheid van beweeging zo groot niet
slüK#

zy als in de Galop of groote Draf. In deeze

Gang flrykt de Voet nog digter langs den Grond,

dan in de Stap, en ieder Treede is veel langer

uitgeftrekt : maar 't byzonderfte in deezen merkt

men aan te zyn , dat de twee Beenen van ééne

Zyde , by voorbeeld het regter Voor- en Ag.

terbeen, op den zelfden tyd worden opgeligt

om eene Schreede te maaken , en vervolgens

die van de andere Zyde , ook op den zelfden

tyd , tot het maaken van een tweede Schreede

en dus al voort : in voegen de twee Zyden des

Lighaams , beurtlings , van fteunzel beroofd zyn,

en 'er geen Evenwigt is van de eene met de an-

dere. Dit kan niet nalaaten het Dier groote-

lyks te vermoeijen , 't welk zig dus in een ge-

dwongen Wiggeling moet op de been houden

door den fnellen vooregang van eene beweeging,

welke naauwlyks afgefcheiden is van den Grond;

want , indien het de Voeten in deeze Gang zo

veel opligtte, als het die van den Grond heft in

de Draf of zelfs in de goede Stap , dan zou de

Wiggeling zo groot zyn , dat het Dier nood-

wendig moeft over Zyde vallen. Het is niet,

dan dewyl het zeerdigt langs den Grond voort-

fchuift, en door vaardige beurtwiflelingen van

beweeging, dat het zig overend houdt in dee-

ze Gang, daar het Agterbeen niet alleen op den

I. Deei, III Smiu zelf-
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LAfdeel. zelfden tyd moet worden opgeïigtalshetVoor-

XXXVII, been van die zelfde Zyde , maar zelfs een Voet
Hoofd-

f anderhalf verder worden neergezet, dan de

plaats , daar het Voorheen geftaan hadt. Hoe

grooter deeze tuffchenwydtc , die het Agterbeen

op het Voorheen vordert , is , hoe beier het

Paard den Telgang doet , en hoe fneller hetzel-

ve in 't geheel voortgaat.

In de Telgang zyn dan , even als in de Draf,

niet meer dan twee Tyden van beweeging: en

't geheele verfchil beftaat daar in , dat in de

Draf de twee Beeneo, die te famen gaan,

fchuins tegen elkander over Haan , daar het in

de Telgang de twee Beenen van de zelfde Zyde

zyn. Deeze Gang, die zeer vermoeijende is

voor het Paard , en welken men het niet moet

laaten doen dan op een gelykeiï Grond, is zeer

zagt voor den Ryder, en heeft het ftooten niet

van den Draf, 't welk ontftaat uit den tegenftand

van het Voorheen als het Agterbeen wordt op-

geligt ; om dat in de Telgang dit Voorheen ten

zelfden tyde als het Agterbeen van die zelfde

zyde opgeligt wordt. De Kenners verzekeren,

dat de Paarden, die natuurlyk den Telgang gaan,

nooit draaven en veel zwakker dan de anderen

zyn. Inderdaad , de Veulens neemen dikwils

deezen Gang aan , inzonderheid , wanneer men-*

ze dwingt fnel te loopen , en zy nog niet fteric

genoeg zyn, om te Draaven of te Galopee*

ren. Men neemt ook waar, dat de meefte goe-

de Paarden» die te veel zyn afgemat en hunne
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kragt beginnen te verliezen, van zelf deézco 1. Afdeeu

Gang aanneemen, wanneer menze dwingt tot XXXVIL.

een fneller beweeging dan die van den Stap.
HoosFÖ#00 r STUK*

Nog twee andere gebrekkelyke Gangen zyn 'er,

waar van de eene iets heeft van den Stap en

Telgang, de andere van den Drafen Galop. De

eerfce grypt plaats in de Togtpaarden , die te

zwaar beladen zyn; de andere in afgereeden

Poftpaarden , die men dwingt te Galopeeren.

De Paarden kunnen niet tot volmaaktheid ko-

men in hunne Gang, indien zy niet van jongs

af daar toe worden opgebragt. Men begint zulks,

wanneer zy drie of drie en een half jaar oud zyn,

en gewentze een Zadel te draagen en een Ge-

bit te hebben in de Bek , indien het Rypaarden

moeten worden; of doetze een Tuig,aan, fpan-

nende hun nevens een bereden Paard voor

een ligt Rytuig , omze het trekken te gewen-

nen, indien het Karospaarden moeten v/orden,

't Gebit en de Spooren zyn een voornaam Mid-

del , om deeze Dieren vervolgens alle bewee-

gingen te doen maaken , welken de bevalligheid

vereifcht, en een goede houding aanneemen.

Hier door geeft men aan hunnen Kop dien zwier

welken de Kenners hoog agten , en doetze de

Pooten nederzetten zo als 't behoort. In geval-

len , egter, daar fchroomelyke Steilten te Paar-

de op te klauteren of af te ryden zyn, moet

de Ryder den Toom los laaten , en zig in 't

geheel overgeeven aan de natuurlyke kundig-

heid van zyn Paard. De NoorfchePaardjes^yn

h Dükx. UI. Stuk. hi§£
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L Afdeel. hier toe zo bekwaam , dat zy zelfs met de Poo*

i XXXVII. ten voelen of de Steenen vafl: leggen , en , n*
Hoofd-

jjen >
c een fc^uine gladde Steilte is, fteeken

zy de Agterpooten onder 't Lyf en laaten zig

dus naar beneden glyden.

Snelheid De Leerzaamheid der Paarden is genoegzaam

isTtloopen. Wereldkundig : doch datdezelven ook totDan-

fen kunnen afgerigt worden 3 zou ik bezwaar-

lyk gelooven , indien niet de Heer Adanson

ons verzekerde , dat hy zulks te Senegal had

gezien (*). In Engeland zyn de Wedloopen

der Paarden een voornaame Uitfpanning der Lui*

den van Vermogen. Somtyds ook gefchieden

'er Weddenfchappen , waar uit de fnelheid van

eenige Paarden blykt. In 't jaar 1745 heeft de

Poftmeefter van Stilton driemaal den Weg , van

daar tot Londen, afgelegd in 11 Uuren 32 Mi-

nuten. De eerftemaal hadt hy agt Paarden ge-

bruikt en kwam te Londen in 3 Uuren 51 Mi-

miuten : hy vertrok op (taande voet weder , en

kwam te Stilton in 3 Uuren 52 Minuuten, heb-

bende maar zes Paarden gebruikt : toen gebruik-

te hy zeven van de veertien * die reeds gediend

hadden en kwam met dezelven in 3 Uuren 49

Minuuten te Londen. De afftand dier twee Plaat-

fen is 72 Engelfche Mylen of omtrent twintig

Uuren gaans. Van Dublin in Ierland werdt , in

5
t laatfte van 't voorleeden jaar 1761, gemeld 5

dat

(*) Hiftom Naturelle de Senegal, a Paris 17J7. pag.

i6r.
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dat de Schildknaap Thomas Conally, met agt 1. Afdeel

van zyn eigen Paarden-, een Weg van 42 En- XXXVII*

gelfche Mylen in 2 Uuren 44 Minuuten had afge- Ho°fï>-

legd en daar door een Weddenfchap van 500

Guinjes gewonnen. Dat is nagenoeg een En-

gélfche Myl in 4 Minuuten tyds , doch in 't

andere Voorbeeld was een zulke Myl in iets

meer dan 3 Minuuten, of een Uur gaans in ruim

elf Minuuten afgelegd.

In Vrankryk, daar men dikwils veel Paarden Stoer*

tot den Oorlog noodig heeft, zyn verfcheidë ryèn of

Paardenfokkeryën , of Stoeteryën, gelyk tt^fokkeryëa.

dezelven noemt; doch nergens worden die zo

menigvuldig gevonden als in de Elfaz en Lotha-

ringen, daar de Vertiering der Paarden, in tyd

van Oorlog , veel voordeel geeft. Aan de Saar

werdt, in den jaare 171 7, door Hertog Leo.

poldeen Paardenfokkery aangelegd, welker In-

komen , dat jaarlyks bedroeg 50000 Lotharing-

fche Livres, in 't jaar 1751 met de algemeene

Kas der Stoeteryën in Vrankryk is ingelyfd ge«

worden. Te Metz en Verdun brengt fomtyds

de Handel in Paarden alleen , die 'er door Joo-

den gedreeven wordt , meer dan honderdduizend

Kroonen 's jaars op. Te Northampton > in En-

geland , heeft men zeer beroemde Paardemarkten.

In de Nederlanden, daar doorgaans ook een taa*

melyke veelheid is van Paarden , worden dezel-

ven, veelal, nog jong zynde, van elders aan-

gebragt. Gemeenlyk verbiedt de Staat, wan»

r. dew.. hl stlk. Z neee
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L AFDREL.neer het Land in 0or3oS is ingewikkeld, denUit-

XXXVII. voer van Paarden t'eenemaal.

Hoofd- y[cn heeft opgemerkt , dat de Stoeteryën in
stuk.

^ro0ge Landftreeken , die ligt van Grond zyn,

van faetaL vlugge, moedige, flerke Paarden uitleveren,

met wel gefpierde Beenen en harde Hoeven

:

daar zy in tegendeel , die in vogtige Streekea

en in de weeligfte Landsdouwen worden aange-

fokt, byna altemaal den Kop dik en zwaar heb-

ben , het Lyf log , en de Hoeven niet alleen

week en plat , maar zelfs de Beenen grof. Dit

onderfcheid egter , dat zigtbaarlyk uit het Voed-

$el en Klimaat ontftaat, is gering in vergelyking

van dat gene , 't welk uit de Raflèn fpruit. Men
is genoodzaakt , om de fraaiheid van leeft te be-

houden, het Ras geduurig te kruifèn, gelyk

men *t noemt ; dat is , tot het befpringen Heng-

fcen te gebruiken van een ander Ras , dan de

Merriën zyn. De Spaanfche of Barbaryfche

Paarden , by voorbeeld , in Vrankryk voorttee-

lende , worden in de derde Generatie altoos

Franfche Paarden: zy verliezen naamelyk die

fynheid van Geftalte , welke de Paarden der

Zuidelyke deelen van Europa , en die van Barba-

rie, onderfcheidt van de genen die natuurlykin

Vrankryk voortkomen. Men moet, derhalve

,

tot ieder Teelt Paarden doen komen uit Spanje

of Barbarie , om de Merriën te befpringen. 't

Is in deezen zonderling, dat dit kruifen van het

Ras beter uitwerking heeft , dan , indien men

zodanige uitheemfche Paarden, ia Vrankryk,

laat



van de Paarden. 355

Iaat voortteelen met hun eigen Ras. De Ara-
rc a FdeeS,

bifche Paarden zyn , indien ménze kan kfygen, xxxvifc
de befte : daar aan volgen die van Spanje en uit Hoofcöi

het Napelfche. De Deenfche, als ook de Hol-
STÜiu

fteinfche en Ooftfriefchè , brengen in Vrankrykj

met de inlandfche Merriën , zeer goede Paar-

den voort. In de kouder Gevveften , gelyk de

Nederlanden by voorbeeld, kan men tot hèc

Tpringen Engelfehe 5 Duitfche of Franfche Heng»

ften neemen ; 't welk altyd beter is , dan inland-

fehe Paarden niet iülandfche te laaten paaren :

decvyl het Rafe in een zeelr korte tyd verbaftert.

In de gewöoné Stoetëryën is het de manier Uahïet

óm eene Merry, negen dagen na dat zy ge- *myüöèU

voold heeft \ wedei* te laaten befpringeri ; doch
tee ms*

't is bntwyfelbaar, dat de Merry, onder het

zoogen van haar Veulen , niet zö goed in ftaac

zy om de Vrügt te voeden , en daarom was hets

om fraaije Paarden te hebben , beter , de Met-

tien flegts om 't andere Jaar te laaten Vöolëri.

Tot het Springen diböc de Meity eenigén tyd

in de Weide geloopea te hebben , en niet af-

gemat te zyn door zwaaren Arbeid : dewyï zy

anders ligtelyk misdraagt. De gewoone Sprmg-

tyd is van 't begin van April töt aan het end vani

Juny j niet vroeger, ótü-ddt alsdan het Veüléfii

in de Winter ; niet laater «> om dat het dan ia
{

de Zomer komen zou : wafct de Dragt dei* Paar-

den is gemeenlyk eenige Dagen over de elf

Maanden. Veelen laaten 9 in eene Stoètery 3

den Hëngft onder de Merriën loopeh itx een bé«

1. Dlru XII. Sxuk» Z 2: fiÓÓfcr
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I.Afdbel. flooten Perk, en daar de genen uitkiezen, d?c

XXXVII. Hengllig zyn : dit maakt de Merriën met
Hoofd- meer zekerheid bevrugt , dan , wanneer men

STUK
ééne Merry by een Hengft brengt , om be-

fprongen te worden ; doch de Hengtten raa-

ken dus , in zes Weeken tyds , meer in ver-

val dan zy anders zouden doen in verfcheide

Jaaren.

Werpen De bevrugte Merriënx worden , in 't laatfte

van
'

r haarer Dragt , van de andere Paarden afgezon-

derd, op dat haare Vrugt niet gekwetft raake.

Zy werpen al (taande , en men moetze dikwils

helpen , door met de Hand het Veulen , indien

het niet behoorlyk legt , te keeren : dood zyn-

de wordt het met een Touw uitgetrokken. By

de uitftorting van het Water vallen doorgaans

eenige Klompjes op den Grond, die men van

ouds Hippomanes genoemd heeft, willende dat

het een ftuk Vleefch zou zyn , 't geen aan den

Kop van 't Veulen zat, en men verbeeldde zig,

dat dit aanftonds door de Merry werd opge-

vreten. De Grieken hebben deezen Naam ge*

geven aan het Vogt, 't welk de Merry in-haare

Hengftigheid laat loopen, en waar mede zy be-

weerden dat een Hengft fmoordriftig was te

maaken of dol van Geilheid.

Het Hip. De Heer Daubenton heeft zig naauwkeurig

fomarm, verzekerd aangaande den oorfprong , de zitplaats

en eigenfchappen van die Klompjes, welke by

't Voolen der Paarden geloosd worden, en hy

bevindt, dat zy een Sedimentum zyn van het

Vogt
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Vogt der Allantois. Dït Vlies is in de Paarden j# Afdeel.

niet, gelyk in de herkaauwende Beeften , (zegt XXXVII..

hy,) als een byzondere Zak afgefcheiden , maar *
looFD -

het bekleedt omtrent de helft van de Wanden

der Holligheid, welke 'er tuffchen het^/raor

en Cborion is begreepen. De Urachus > die in

de Navelftreng is by het Amnios, geeft een dik

Vogt uit, dat ros of roodagtig is van kleur,

hebbende eene Pisagtige reuk, vooral wanneer

men 't warm maakt. Waarfchynlyk zullen die

Klompjes uit dat dikke Vogt geformeerd wor-

den. Men vindtze niet even groot noch even

menigvuldig in alle Nageboorten. Doorgaans

zyn 'er verfcheidene , waar van fommigen de

grootte hebben' van een Erwt , anderen vyf

of zes Oneen weegen, en drie of vier Duimen

lang- zyn, anderhalf of twee Duimen breed, en

een half Duim of daar boven dik: fomtyds wor-

den 'er gevonden , die nog grooter zyn en

zwaarder. De Kleur is Olyfbruin en de zelf.

Handigheid Lymagtig. Zy hebben van binnen

onregelmaatige holligheden , zonder eenigen

fchyn van Vaten of van een Werktuiglyk Ge-

(tel. Hy hadt opgemerkt , dat zy famengefteld

waren uit zekere Laagen op elkander, en aan

fyinne randen met een foort van Franje voor-

zien, wegens de aanhangende Vezelen, die in

het omringende Vogt zweefden.

Ik heb , zegt de Heer Daubenton , bevonden

,

dat het gemelde dikke Vogt , door uitdamping,

dergelyk een Stoffe uitleverde, die alleen in fi-

1.Dkk£. III Stuk, Z 3 gUUf
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I.AFi>EEL.guur verfchilde van de Klompjes, welken by

X>'XVii de Geboorte van het Veulen worden geloosd,

öoofp- Somwylen zitten dezelven aan een Steekje vaft,

't welk* uit een gedeelte van dat Vlies beftaat >

en er gemakkelyk af te fcheiden is. Veele

zulke Klompjes, uit Paarden, zyn 'erin'sKo-

nings Kabinet , en bovendien vindt men 'er der-

gelyken, doph kleiner, uit de Nageboorte vai)

een Koe, en uit die van een wSchaap: ja de

Heer Dau^entdn verzekert, dat hy ze altoos*

wanneer hy een Allcmtois of Pisvlies zag, ge-

vonden heeft (*).

De Fraai- De Paarden zyn de eenigften onder de Zoo-

Wen der gende. Dieren , welker Mannetjes geen Pram-

men hebben , volgens het; eenftemmig Gevoe-

Ipn der Ouden en Hedendaagfchen. Sommigea

hebben zulks van de Dieren met onverdeelde

Hoeven in t algemeen verzekerd ; doch met uit-

zondering van zodanige Mannetjes , .die aan de

Moer gelyk zyn (f). De Heer Paubenton

qgter , die in de Ezel deeze Lighaamsdeelen

feadt gevonden , leid zig daar ook op toe in de

Hengft, en ontdekte ze op de zelfde plaats ; aan

cje Voorhuid naamelyk, alwaar dezelven in.de

Ezel zyn. De Voorhuid van het Paard, zegt

hy*

(*,) Iers zodanjgs is rny onlangs ook, % 't openen der

Vlieden van onvoldragen Lammeren uit een geflagt

Schaap, voorgekomen.

(f) Equi Mamma $ non hahent , n'tfi' qui Matri Jirnjles

prediére. Arist. Solidmtgnla mascula Mamma* non ha»

bent y prster ea 9 <ju* Matïibm firnüia Jmt* Raj. Sj»,
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hy, maakt een foort van Wrong rondom de j. afdeeu
opening, daar de Roede uitgaat, en op dceze XXXVII,

verhevenheid zyn de Prammen te vinden, twee Hoofu-
öTUK

in getal , omtrent een half Duim van elkander

;

die men daar aan onderfcheidt , dat de Huid een

weinig hooger is, maakende een rond Bultje ^

omtrent een Duim breed 9 't weikin 't midden

een zeer klein gaatje heeft , dat men , het eens

gezien hebbende , gemakkelyk weder kan vin-

den. In alle Hengften, egter, heeft dit geen

plaats: in fommigen is 'er in 't geheel geen

blyk van , inzonderheid in oude Hengften y al-

waar die deelen verflenft kunnen zyn , gelyk de

Voorhuid weezentlyk in dezelvcn als geheel

verfleeten is. Doch hy hadt geen genoegzaame

zekerheid, om vaft te ftellen, dat 'er ook geen

jonge Paarden zyn, in welken de Prammen ge-

heel ontbreeken: zo dat de gelykheid aan de

Moer hier op betrekking zou kunnen hebben,

naar hy zig verbeeldt. Ik vind de zitplaats dee-

zer Prammen al vry ongewoon en grappig. In-

dien rnenze weezentlyk voor Prammen houden

moet, zo blykt 'er ten minften uit , dat'ergeen

reden zy, om dit Lighaamsdeel als een merk-

teken van de Verdeeling der Dieren te ver-

werpen.

De Paarden ruijen, gelyk meeft alle Dieren Leeftyd.

die Hair hebben, en dit gefchiedt eenmaal 's

jaars ; gemeenlyk in 't Voorjaar en fomtyds in de

Herfft: als wanneer zy zwakker zyn en beter

opgepaft moeten worden, dan anders. Mea

ftfcifei iiistuk% Z 4 vindt
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LAfdeel. vindt 'er die ook van Hoeven verwiflelen, 't

XXXVII. welk meed plaats heeft in de genen die op vog.
Hoofd-

tjge piaatfen 3 gelyk in de Nederlanden, zyn

geteeld, Zy flaapen zo lang niet als de Men-

fchen, en om die reden hoort menzedikwilsby

nagt in de Stallen fpooken. De Slaap van een

Hengft is , op 't allermeefl, maar drie of vier

Uuren in 't Etmaal : fommïgen gaan nooit leg-

gen om te flaapen, en doen zulks (taande: doch

de Ruinen flaapen wat langer. De Heer de

Buffon rekent hunnen Leeftyd op vyfentwintig

en op 't hoogfte dertig Jaaren : dezwaare, gro-

ve Paarden , zegt hy, zyn op de vyftien Jaaren

reeds oud. My is van een Heer verhaald , dat hy

in Sweeden met een Paard gereeden had van

vierendertig Jaaren , aan welks kragten nog niets

fcheen te ontbreeken.

•Voedsel. De Paarden* weet men, nuttigen hier te Lan-

de by Zomer Gras en
5

s Winters Hooy : hoe^

wel veelen, en ver de meeden , hier te Am*

fterdam , het grootfte deel van 't Jaar met Hooy

gevoed worden. Doch behalve dit moeten zy,

om zwaar Werk te doen, of lang voor een Ry-

tuig teloopen, hun Voer hebben, datgemeen-

lyk uit Haver beftaat met eenig gekapt Stroo.

Men kanze ook met Roggenbrood voeren , 't

welk deeze Dieren zeer wel fmaakt , en zeker

Heer in Sweeden heeft opgemerkt , dat het ruim

de helft in de Koften uitwinne, wanneer menze

Brood geeft , dat van gebroken Rog en Haver,

half en half, is gebakken, met eenig Zout, of

ook
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ook met Lynkoek daar onder gemengd (*). Het^
Afdeel#

Zout is zefcerlyk de Paarden nuttig, doch dat XXXVIL
zy vet worden door het gebruik van Spiesglas, Hoofd-

vind ik zonderling. Ook wordt de Leverkleurige
sim*

Bereiding van hetzelve (Hepar Anlimonii) als een

zeer goed Middel aangemerkt om de Gezondheid

van de Paarden, te bewaaren, wanneer zy jQegt

Voedzel gebruiken. De veelheid, die men het

Dier daar van ingeeft , is een of twee Loot tef*

fens: men vergunt het dien Dag weinig Voed-

zel , doch kat hetzelve dikwils drinken : dus

wordt het Lighaam gezuiverd. In Vrankryk en

Engeland gebruikt men het Spiesglas, met een

vyfde deel Salpeter gemengd , tot een algemeen

Purgeer- of Braakmiddel voor het Vee (f).

De Heer Girard de Villars, Doktor in de Taxi's «en

Medicynen, Korrespondent van de Akademie Ver£ lfl

,

voor de
der Weetenfchappen en Lid van de Koninglyke Paarden.

Akademie der Letterkunde van Rouen , heeft

in de Verzamelingen van de laatftgemelde Aka-

demie een Vertoog uitgegeven qver de doode-

lykheid van den Taxisboom voor de Paarden. De
Schryver zegt daar in , dat de Vergiftigheid

van dit Gewas , voor de Beeften met gefpleeten

Hoeven, door het Braaken nog fomtyds kan

voorgekomen worden ; doch dat dit geen plaats

heeft in de Paarden, die, wegens de Ruitswy-

ze uitpuilingen in de Zwelgpyp, het ingeno-

men

(*) Stokholmfe Verhandelingen. XV, Deel. bL 2£2.

(t) De zelfde. IIL Deel. bladz. 294.

h Deel. III. Sivk* Z 5



3#2 Beschryving
LArw«L. men Voedzel niet weder om hoog zouden

XXXVII.kunnen brengen.

Hoofd- De Viervoetige Dieren drinken allen niet op
STüK

'

. de zelfde manier. Sommigen zyn 'er, die het

Beid of de doen gelyk de Menfchen ; brengende de Nap
Droes. of Pot, daar 't Water in vervat is , met de Voor-

pooten aan den Mond , en dan hetzelve flegts

inzwelgende. De Honden en Katten drinken al

flabberende, likkende het Vogt met de Tong,

van welke zy een geutje maaken , en dus een

groote veelheid inzuigen. De Paarden, wier

Tong daar toe te kort en dik is, fteeken den

geheelen Muil met de Neus in 't Water, en

zwelgen dus een menigte Waters met weinig

moeite in; doch dit kan niet gefchieden zonder

den Adem in te houden, en het noodzaakt hun ,

om verfcheide maaien de Neus uit het Water te

haaien. Ten anderep krygen zy hier door, wan-

neer hetzelve te koud is, fomtyds een zeer ge-

vaarlyke Kwaal, die Snotterigheid of de Droes

geheten wordt. Deeze Kwaal heeft de Heer de

la Fosse , Hoeffmid van den Koning van Vrank-,

ryk, onlangs eerft beweezen haare Zitplaats te

hebben in het Snotvlies. Men kan derhalve niet

twyfelen, of het een waare Verkoudheid zy; te

minder, aangezien de Reizigers niet melden,

dat de Paarden in de Zuidelyke Landen zo

veel daar aan onderhevig zyn.

Ik zoude myn Bellek te buiten gaan , indien

ïk hier alle de Ziekten van deeze Dieren , en

derzelver Geneesmiddelen , uitvoerig befchryven

wil-
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wilde. Anderen hebben zulk opzeccelyk gedaan I. Afdsel.

(*) en zedig Soorten opgeteld (f). Wat hier XXXVII.

yan zy; men kent weezentlyk geen Dier, 't
^oqfd-

STUK*
\yelk den Menfch zo naby komt in de menigte

m verfcheidenheid van in- en uitwendige Kwaa-

ien. Het is te beklaagen, dat de Behandeling

en Geneezing derzelven niet door eenig kundig

Geneesheer ondernomen , maar altoos aan de

Smeden toebetrouwd worde; waar door eene

Weetenfchap , die by de Ouden zo beroemd

was , dat zy den byzonderen Naam van Veteri-

naria Medicina droeg, byna geheel verloorenis

gegaan , of door Menfchen geoefend wordt,

die geen de minfte kennis hebben van de Ge-

neeskunde.

Behalve de Droes, die esnigermaate befmet- Befmette-

telyk of overfpruitende wordt geoordeeld te
1^ 2^ 1^"

2yn door aanraaking, komt 'er fomvvylen een Paarden*

Landziekte onder de Paarden. ïn 't Voorjaar

van 1732 werd t door het Hofvan Holland , by

gelegenheid dat 'er een Ziekte van dien aart,

sig openbaarende met een Bladder op 'de Tong,

was overgekomen op 't Gebied van den Sjaat t

aan de Hoeffmeden bevolen , de Beeflen te vi-

fiteeren, en, indien zy dezelven daar mede be-

finet bevonden , de Middelen te gebruiken , die

tegen dit Ongemak in druk uitgegeven waren.

Xö

(*) P.A. V. Court , Accidenten der Paarden en I\t>€.*

heeften.

(f, Chomel, H^shoui. Woordenboek op Paard»

1. Deel. III. Sii/k>
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I.Afdeel.Io 't jaar 1750 was in 't Ryk van Groot* Brit*

XXXVü, tannie eene befmettelyke Ziekte onder de Paar-

Hoofd- ^en ^ met gebrek van Etensluft; begon en

in de Droes eindigde; weshalven de Invoer van

Paarden uit dat Ryk door de Staaten werdt ver-

booden. In 't voorde van 't voorleeden Jaar

1761 hadt men in 't Prinfenland een dergelyke

Ramp , beflaande in een Kwaal in 't Hoofd

,

die uit kwaad Voeder en brak Water geoor-

deeld werdt te ontdaan , en waar aan omtrent

vyftig Paarden dierven, eer dezelve ophield.

Vctfchei- Wanneer men de Ouden raadpleegt over de
e €0

* natuur en hoedanigheden der Paarden van ver-

fchillende Landen, zo vindt men (*) dat de

Griekfche Paarden byzonder in agting waren tot

den Oorlog ; dat die van Achaje de grootden

waren , welken men kende ; doch dat de aller-

fchoonften uit Egypte kwamen , waar Koning

Salomo ze reeds tot een zeer hoogen Prys deedt

koopen. Zy melden, dat in Ethiopië de Paar-

den niet wel Haagden , wegens de al te groote

Hitte van 't Klimaat : dat Arabie en Afrika de

welgemaakden uitleverden , die &ef uitmuntten

in vlugheid en bekwaamd waren om onder den

Man te ryden of fnel te loopen. Zy merken

aan , dat de Italiaanfche Paarden , inzonderheid

die van de Pouille, ook zeer goed waren, en

dat men 'er in Sicilië, Kappadocie, Syrië, Ar-

menië , Medie en Perfie , ook voortreffelyken had

in

(*) Vid. Aldrov. Hifi. Nat. de Solidiped. p. 48-53.
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in fnelheid: dat die van Sardinië en Corfika I.Afdeel.

klein maar levendig en moedig waren : dat de XXXVIL
Hoof
STUK.

Spaanfche naarde Paithifche geleeken, en uit-
*

muntend waren toe den Oorlog : dat men 'er ook

in Tranfylvanie en Walachie vondt , met Maa-

nen op den Grond lïangende byna , enzeergroo-

te Staarten, ongemeen lugtig en vlug ter been:

dat de Deenfche Paarden van goede geftalte

;

de Noorfche klein doch zeer rad waren , tot

. klauteren en fpringen als gebooren. Zy befchry-

ven de Vlaamfche als fterk van natuur , zeggen-

de dat de Galliërs aan de Romeinen Paarden

leverden, die goed waren om Rytuigen te trek-

ken en Laden te draagen: doch de Duitfchc

Paarden geeven zy alswanftalligop, enzoflegt,

dat men 'er zig niet van bediende. De Swk-

zers, egter , hadden een menigte zeer goede

Ruiters-Paarden; hoedanigen 'er ook in Hongarie

geteeld werden : doch die der Indien waren

klein en zeer zwak van aart.

Het gemelde heeft , grootendeels
9
nog heden Barfaari-

plaats. 't Schynt dat Arabie, inderdaad, het fche

regte Klimaat zy tot de Voortteeling der fchoon-

fte Paarden , die men uit dezelven of onmidde-

lyk, of door middel van Barbes, dat is Sprïng-

hengften of Merriën uit Barbarie, in Europa

aanfokt. De rneefte Barbarifche Paarden en

veele Italiaanfche , ja Spaanfche zelfs , zyn van

't Arabifch Ras. De Heer Shaw beweert, dat

men thans de betten vindt in Egypte en in de

Heerfchappycn des Keizers van Marokko. Zy
I.Deei. III Stuk. muil-
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t.AFöF.EL. mun
'

£eö ^aar in U^5 zeg c hYj dat zy nöoïtbè-

XXXVII. zwyken , en zig ftil houden, wanneer de Ry-
Hoofd- der af gaat zitten of den Toom laat vallen : zV

stuk
hebben een wyden Stap en een fnel Galop;

doch men laatze niet op een Draf of den Tel-

gang gaan : dewyl zulks daar te Lande als een

zeer lomp'e en onedele Gang wordt aange-

zien (*).

Arabifche Volgens Marmol zyn de Arabifche Paarden

keurt^.
^om^& v*n wilde Paarden uit de Woeftynen

van Arabie , van welken men in overoude tyden

Stoeteryën heeft aangelegd, waar door zy zo

fterk vermenigvuldigd zyn , dat mënze thans al-

om vindt in Afrika en Afie , zynde zo vluj; ter

been , dat fommigen zelfs de Struisvogels in

*t loopen overtreffen. De Arabieren van de

Woeftyn van Barbarie , en de Volkeren van Li»

bye , fokken een groöte menigte van deeze

Paarden aan , tot de Jagt : zy bedienen 'er zig

zelden van tot het Gevegt en tot Reïstogten

:

fcylaaten, als 'er Gras is, hun ter Weide gaan,

en , als dat ontbreekt , voeden zy de Paarden

met Dadels en Kemélen-Melk , 't welk deeze

Dieren mager, vlug en fterk, maakt. Hy ver-

haalt , dat zy met Strikken de wilde Paarden

vangen , die zeer kort en hard zyn van Maanen

en van Staart, gemeenlyk Afchgraauw of wie

van kleur : welker Vleefch zy eeten , worden-

de dat der jongen by h&n zeer lekker geagé.

Dcf

(*) Lts Fóyages de Mt< S&AW. Töiit, I. p. 0&
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De hedendaagfche Reizigers melden (f), datLAFDm»
de Arabieren liefft de Merriën beryden , ver- XXXVil.

koopende de Hengften aan de Turken: wantj™0ffih

het fnyden is by hun in geen gebruik. Zybe-

waaren zeer zorgvuldig , en van oude tydën her,

de Raflen hunner Paarden , waar van zy de Ge-

neratiën , de Vermaagfchappingen en de gant-

fche Geflagtrekening kennen. Zy onderfchei-

den de Raffen door byzondere Naamen, en

niaaken 'er drie Klaffen van : het eerfte van

Edele Paarden , die van zuiver en aan beide zy-

den van oud Ras zyn : het tweede van Paarden

van oud Ras , doch die door Verrnaagfchapping

zyn verbafterd , en het derde van gemeene

Paarden. Die van de eerfte Klafle laaten zy

niet dan door Hengften van het zelfde Ras be-

fpringen : zo zy die niet hebben , huuren zy de-

zelven van hunne Gebuuren , en dit gefchiedt

in tegenwoordigheid van Getuigen , die de be-

kragtiging bywoonen van de Atteftatie, welke

daar van voor den Emir of Vorft van hunne Sa-"

menleeving gemaakt wordt ; zynde de Naamen

van den Hengft en de Merry, en derzelver

geheele Geflagtrekening , daar in uitgedrukt.

Wanneer het Veulen geworpen is, wordt daar
*

van ook, in tegenwoordigheid van Getuigen*

een Akte opgefteld en de tyd der Geboorte aan-

getekend. Het zyn flegts de voornaamfte on-

der

(f) Zie de ^Algemeen* befebryying der J{eizentkainteS
P

citéz par Mr. Buffon, dans VHtji* Nat. d& Chtyth

t Deeu III Stuk,
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I. Afdeel. ^er dit Voük , die zodanige Edele Paarden heb-

XXXVIL ben : want een Merry van zulk Ras gelde vyf-

Hoofd-j honderd , ja fomtyds duizend Kroonen of daar

boven . Men verhaalt , dat aan de Rivier van Sene-

gal , of daar omftreeks , fomtyds zulk een Paard

aan de Negers verkogt wordt voor vyftien Slaa-

ven. Deeze Paarden zyn ongelooflyk fnel en

vlug ; zy fpringen over een Beek of Haag heen als

een Hert, en, indien hunne Ryder komt af te

fchieten , al ware het in de hardde Galop , zo

blyven zy op 't oogenblik ftil (taan.

De Paarden der andere Raflen zyn gemeener,

zodanig dat ieder Arabier 'er verfcheidene heeft,

die 's nagts, by hem en zyn Gezin en al zyn

ander Vee, mede in de Tent fiaapen. Men ziet

'er jonge Kinderen op het Lyf en aan den Hals

van de Merry en het Veulen , die geduldig met

hun fpeelen laaten. Ook mishandelen de Arabieren

hunne Paarden niet : zy praaten en redeneeren

met dezelven, en draagen 'er ongemeen veel

zorg voor, zo in 't rollen, als in 't waflehen

van de Pooten, het Lyf, de Staart en Maanen,

die zy zelden uitkammen , op dat 'er van 't Hair

niets verlooren gaa. Den geheelen dag geeven

zy hun geen eeten , maar laaten ze flegts twee

of driemaal drinken, en tegen den avond doen

zy hun een Zak aan den Kop, waar in omtrent

een half Schepel wel zuivere Gerft is , en dien

Zak neemt men niet weg, voor 's anderendaags

morgens , wanneer zy alles opgegeten hebben.

In de Maand Maart brengt menze in 't Land,

en
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en in dat Saizoen laat men de Merriën fpringen3 ^ afdeel.

neemende zorgvuldig inagt, om haar, zo dra XXXVIL
zy befprongen zyn, koud Water van agteren Hoofd-

pp 't Lyf te gieten. Als de Voorzomer is ver-

loopen, haalt men de Paarden uit het Land, en

geeft hun, al den overigen tyd van 't Jaar , Gras

noch Hooy, en zeer zelden Stroo te eeten;

zynde Gerft aldaar hun eenigfle Voedzel. De
Veulens worden de Maanen afgefneeden , zo

dra zy een of anderhalf Jaar oud zyn , op dat

die langer mogen worden en dikker van Hair;

men begintze te beryden, wanneer zy twee of

op 't hoogft twee en een half Jaar bereiken.

Dagelyks blyven de Paarden der Arabieren , als

zy 'er niet mede uit zyn , gezadeld en getoomd

ftaan aan den ingang van de Tent.

Dit Ras van Paarden heeft zig uitgebreid in perfiaan»

Barbarie, by de Mooren, en zelfs onder de Turkfche,

Negers aan de Rivier van Senegal, alwaar de

Vorften of Heeren des Lands 'er eenige hebben

,

die zeer fraay zyn (*), en zy draagen 'er zo

veel

(*) In de lAlgemeene Befchryving der Reizen, vind

ik aan 't end van 't XVII. Hoofdft. in 't Vierde Deel,
bladz. 528, aangemerkt, hoe 't liet grootgebrek van deeze

Péérden, genaamd Barbarysche Peerden, tuflchen de

Rivier van Senegal en de Gambia, is, dat zy geenen mond
hebben. Hoewel deeze uitdrukking eenigermaate kan

worden gebillykt , doordien men in de wandeling fpreekt

van Paarden die geen Bek hebben ; zo luidt dezelve doch

zeer vreemd, en zal van weinigen regt ver liaan worden:

ook fchyni ze my de eigentlyke Vertaaling niet te zya

bD&*u IliSïwK. Aa van
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370 Beschryving
I,AFDBEL. vee ' zorS voor ' dat zy liever zelf het Koorn

XXX Vil willen miffen, dan hetzelve hunne Paarden te

f-Ioo?i - onthouden. Aan een anderen kant hebben die

zelfde Paarden zig verfpreid in Egypte, Tur-

kye en miflehien ook in Periie, alwaar men

wil dat eertyds een Stoetery was van tiendui-

zend witte Merriën. De Paarden munten daar

,

gelyk in de Levant en in Barbarie, uit door de

hardheid hunner Hoeven ; zo dat zy naauwlyks

beflag noodig hebben. In Turkye heeft men,

buiten de Arabifche , Tartarifche en Hongarifche,

ook nog inlandfche Paarden , in de Turkfche

Pro-

van Lab \t , die , wel is waar . gezeqd hadr , letChevaux
Birbes manquent de Souche \ doch met het gene daar op
volgt, peut être farce que tews Mords ne font pas bten

fMts , klaar aantoont, dat zulks wil zeggen , deeze Paar-

den luifleren niet naar den Toom , ofiets der^elyks. Want
gebrekkelykheid van den Bek; gelyk, dat die re groot

Is of te klein, kan het niet betekenen ; dewyILABAT 'er

onmiddeiyk op volgen laar ; miffclmn , om dat hun Gebit

niet voel gemaakt is. Ik moet egter zeggen, dat de Ver-

taaier ftiptelyk het Engelfch heefc nagevolgd , en ik kan
niet nalaaren my over de bekwaamheid van den Engelfch*

man te verwonderen, die het hebben van geen Mond,
oorfpronkelyk van 't Fraufche manquement de Bouche

9

als een groot gebrek van deeze Paarden heeft gelieven aan

te merken , zonder dat Labat zulks gedaan hadt. Hy
voegt 'er by , dat de Negers deeze Paarden met Gras en
geftoore (of liever gedampte) Maiz voeden , in plaats van

Haver. Ik wil nu niet onderzoeken , of deEngelfchman
wel heeft gedaan , met het Woord Mil , dat Geerft bete-

kent , in Maiz, 'r welk Spaanfche of Turkfche Tarw is ,

te veranderen ; daar die Negers de eerfte al en de laarfte

nier fchynen te hebben ; of de Nederduitfche Vertaaler

,

in hem zo ftiptelyk na te volgen : om dat dir hier niet

ter zaake dost.
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Provintiën geteeld, die aan de Perfiaanfche vol- i.Afpeeu

gen in deugd, gelyk deeze aan de Arabifche , XXXVIL
komende bytfa met de Italiaanfehe Paarden Hoofd-

stuk*
overeen.

De Paarden i die in Indie geteeld borden, zyn Indiaan.

niet goed: de Grooten des Lands bedienen zig f,
e e"

,ö ö Chineefché

aldaar van zodanigen , die 'er uit Perfie en Ara- liegt,

bie worden gebragt : men geeftze over dag een

weinig Hooy en 's avonds Erwten , die met Sui-

ker en Boter gekookt zyn , in plaats van Haver

of Gerft. Die Voedzel houdtze in ftaat en geeft

hun een weinig kragt: want zander dit zouden-

ze in weinig tyds vervallen , dewyl het Klimaat

tegen hunne natuur zo ftrydig is. 't Schynt dat

de zeer heete Landen geen goede Paardcrt

voortbrengen kunnen : immers die van de Kuffi

van Guinee zyn , gelyk de ingeboorenen van

Jndie, uitermaate fiegt, draagende den Kopert

Hals laag, en zo waggelende in 't gaan, datzy

t'elkens fchynen te zullen vallen: ook boven-

dien zeer klein, traag en onbeftüttrzaam, wor-

dende van de Negers meeft tot Voedzel gebe-

zigd. De Chineefché Paarden worden gefnee-

den of tot Ruinefi gemaakt, even als in Euro-

pa; doch zyn weinig beier dan de Indifche,

zwak, wanftallig, vreesagtig, en zo klein van

ftuk, dat men ze in den Oorlog niet kan ge-

bruiken.

De Tartaaren hebben , Wederom , èen ander f&tóri*

flag van Paarden , die , hoewel flegts van inid-
fche"

delmaacige Gcftalte, fterk, moedig, vlug, vol

ï 2. x>E£i. in stuk% Aa 2 Ymi
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I. Afdeel. ^uur en ' i8t tGr ^ccn zy° ; hebbende de Hoe-

XXXVII. ven zeer hard doch fmal ; den Kop zeerlugtig

Hoofd-
(jQC j1 j^iein ; een langen ftyven Hals, deBee-

$TUS.
nen al te hoog: zo dat hun weezentlyk de fraai-

heid van Geftalte , en dit ook maar alleen

,

ontbreekt ; want zy zyn onvermoeid en onver-

bceldelyk fnel in 't loopen. De Tarters leeven

met hunne Paarden byna als de Arabieren ; doch

zy gewennen ze reeds van de tedere Jongheid

af. aan den Toom» doende 'er, als zy zeven of

agt Maanden oud zyn, Kinderen op ryden

:

doch zelf maaken zy 'er geen gebruik van,

voor dat de Paarden zes of zeven Jaaren oud

zyn. Alsdan kunnen deeze Dieren een onge-

looflykc vermoeijing uitftaan; gelyk twee of

drie Dagen agtereen te loopen zonder ruften 3

vier of vyf Dagen door te brengen zonder ee-

nig ander Voedzel , dan een «hand vol Gras of

Kruid om de agt Uuren, en evenv/el een Etmaal

zonder drinken te zyn. Het overzwemmen van

breede Rivieren met deeze Paarden is by dit

Volk gemeen. Hoe fterk en hard ook van

natuur zynde , vervallen zy als menze ia

China of Indie brengt, maar *blyven inPeröeen

Turkye taamelyk goed.

Któne Onder deeze Soort van Dieren is een Ver-
Paar ;es.

fcheidenheid die in kleinte uitmunt, doch an-

ders byna alle de veranderingen van Geftaltc ,

Deugd en Eigenfchappen der Paarden van ge-

woone grootte heeft. Die flegte Neger-Paar-

den, by voorbeeld, zyn zo klein, dat indien

'e*
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-'er een Menfch op zit, zyne Voeten den Grond
j ^FDREt

naken. In 'c Mogols-Land vindt men 'er, vol- xxxvil.
gens TavernieRj nier veel grooter dan een Hoofd-

Bulhond : in Corea zyn 'er van niet boven de
STÜK*

drie Voeten hoog. Dus hebben de kleine Tar-

ters ook een Ras van zeer kleine Paardjes, die

niet minder vlug zyn en fterk dan de Tartari.

fche, zo even gemeld. De kragt en moedig-

heid der Hidaödfche en Noorfche Paardjes \ is

iedereen bekend. Men vindt 'er dergelyken in

Schotland en in Ierland, die door deEngelfchen

veel worden opgekogt om hunne fraaiheid van

Geftalte. De Heer Anderson verhaalt, dat

de Yslanclfche Paardjes uitmunten in kragt en

vlugheid, doch dat dezelven tevens zeer koppig

en boosaartig zyn. Zy leeven , 't geheele Jaar

door. in de open Lugt, en moeten hun Voed-

zel zelf zoeken , wordende door de Natuur, te.

gen den Winter, met een dikke Vagt van lang

ftyf Hair befchuc.

De Levensmanier der Paarden 3n Lapland, LapIattdL

, i, ^ . , . , fchePaar-
zegt de Abt Uöthïer, is mooglyk een der^

zonderlingfte zaaken van dat Gewcft. Men
maakt 'er geen gebruik van, dan 's Winters,

wanneer menze voor de Sleeden fpant om Le-

vensbehoeften , inzonderheid Hout en Voorraad,

te vervoeren : want by Zomer gefchieden alle

Reistogten en Transporten met Schuiten. In

de Maand Mey , vroeger of laater naar de lang-

te van den Winter; zo dra, naamelyk, als de

Sneeuw is weg gefmolten, laat men de Paarden

\; pa**, in, stuh> Aa 3 los
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1. Afdrel* *os l°°Pen 9 die dan zig vervoegen naar zekere

XXXVd, Diftfikten of BoiTchagiën , even ofzydezelven
Ho,»fd tQC hUnne Verzamelplaats beftemd hadden. Zv

ST UK
roaaken yerfchillende Troepen , die zig nooit

vermengen noch van elkander fcheiden , neemen-

de ieder een byzonder Diftrikt van het Bofch

tot haare Weide, waar in zy zig bepaalen, en
5

als hun Voedzel begint te ontbreeken , zoekt

deeze Troep een nieuwe Weide op ; doch valt

nooit in die , welke een andere Troep in bezit-

ting heeft genomen. De famenleeving van dee-

ze Troep is zo geregeld en derzelver Gang zo

eenvormig , dat de Boeren hun eigen Paarden

altyd weeten te vinden, wanneer zy dezelven

eens benoodigd zyn , gelyk fomwylen gebeurt.

De Pofimeefter kennis geevende aan delnwoo-

ners van het Vlek, gaan die hunne Paarden op-?

haaien, en laaten dezelven, als zy gebruikt

zyn, loopcn: dan zoeken zy hunne Makkers in

het Bofch weder op. In 't begin van Septem-

ber, of daar omtrent, als 't flegt Weer wordt,

verlaaten de Paarden de Boflchen, komen by

Troepen terug , en begeeven zig elk naar zyn

eigen Stal. Zy zyn klein , doch goed en leven-

dig zonder boosaartigheid : fomtyds vatten hun-

ne Meefters ze by de Staart, zonder datzyee-

nigen tegenftand bieden: doch men vindt 'er on-

der , die wat wrevelig zyn , als menze voor het

Rytuig wil fpannen. Uit de Boflchen t'huis

komende zyn zy zeer vet en glad; maar de

?waare arbeid , dien zy in de Winter moeten

doen,
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doen, en 't geringe Voedzel, dat men huni.AFDEEt.

geeft, doetze wel dra vermageren. Onder 't XXX VII.

loopen neemen zy dikwilseen mond vol Sneeuw, ^^^
en zo dra men ze, ter beftemder plaats geko-

zynde , ontfpannen heeft , rollen zy over de

Sneeuw , gelyk anders in 't Gra?. Ook zyn zy

in ftaat, om, zelfs in zeer zwaare Koude, de

Nagt, zo wel op de Werf, als in de Stal of

Schuur , door te brengen. Als de Winter wat

lang duurt, zo dat de Voorraad op raakt, dan

"moeten zy 'er op uit, om Voedzel te zoeken

op een plaats, daar de Sneeuw een weinig be*

gonnen is te fmelten.

Onder dit alles is de Lighsamsgefiake der Lfohaaras-

Paarden zeer weinig verfchillende ; hoewel ik geitalre,

erken , dat 'er ten opzigt van de Kleur meer Ver-

fcheidenheden in zyn, dan waarfchynlyk in ee-

nig ander Geflagt van Dieren en ten minfte zo

veel als onder de Honden. Van hoedanig eene

Kleur het Lyf ook zy, de zodanigen, die de

Pooten, Maanen en Staart, zwart, of donker-

der dan die Kleur, hebben, worden voorde

fraaiften gehouden. Een witte Ster op 'c Voor-

hoofd geeft ook veel aanzien aan een Paard,

Doch ik zal my niet inlaaten, om defchóonhe,

den of gebreken deezer Dieren , ten opzigt vaü

de Geftalte, eö van 't Gebruik, dat men 'er

van maaken wil, in 't breede aan te wyzen.

Een Schryver der Natuurlyke Hiftorie kan niet

treeden in alle Byzonderheden , die de Lief.

hebbery uitmaaken van allerley flag van Men»
ï. Deeu 111. stuk* Aa 4 fchen;
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I. Afdf.el. fchen: hy voldoet, wanneer hy 'er van in a}-

XXXVii. gemeene Termen fpreékt.

ootD-
jje{

. paar(j }ieefc jen ^ p langwerpig, het

Voorhoofd pl^t ; de Oogen ver van elkander

af, en een weinig te? zyde geplaatft ; den Bel?

onder de Neusgaten , die wyd open ftaan , en

door een breede Snoet van één gef?heiden zyn.

Dit alles te famen , geeft 'er een zwier van

Zagtzinnigheid en Leerzaamheid aan. De Oo-

ren verheven op den Kop en digt aan elkander,

geeven door hunne beweeglykheid eene Schran-

derheid te jennen, die uitblinkt in veelerley

bedryven van dit Dier. De kleinheid van den

I£op, c|e langte van d$n Hals en de dunte der

Pooten, wyzen deszelfs Vlugheid aan : de dikte

van 't Agterlyf en vaqde Spieren in 't algemeen,

getuigen van deszelfs Sterkte, Zo dra het Paard

zig beweegt , geeft zyne Gang en Houding niets

dan Deftigheid en Vlugheid te kennen ; welke

beide Eigenfchappen men naauwlyks zal vinder*

te famen gaan in epnig ander Dier.

't Ge- By 't openen
4
van den Buik, in een Paard,

~
mte#

vertoonde zig, in de eerfte opflag , niets dan

drie groote Zakken vp de dik^e Darmen, die

niet alleen de dunne Darmen , maar ook de

Maag en het Net, 't welk zeer klein is indee-

zg Dieren , geheel voor 't Gezigt verborgen.

Een deezer Zakken was de Blinde Darm, heb-

bende de langte van twee en een- halven Voet

en op 't wydfte eenen omtrek van twee Voe-

req. D^eze Parm eindigde met eene vernaau-»

WPg
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wipg of Hals in den Karteldarm , die de twee L Afdeed

andere Zakken maakte, hebbende, met den XXXVH*

Endeldarm te famen , de laogte van een-en- Ho°™-

twintig Voeten. De wydte van den Karteldarm

was zeer ongelyk : hy fcheen als in verfcheide

portiën te zyn afgedeeld , en was aan de Wan-

den met veele Cellen of Uitzettingen, waarin

buiten twyfel de Keqtels worden gefatfoeneerd»

De dunne Darmen hadden eene langte van zes-

en-vyftig Voeten , 't welk voor het geheele Ka*

naai der Darmen , van de Maag tot aan het

Fondament, zeven-en-zeventig, dat is, met den

JJlinden Darm , omtrent tagtig Voeten geeft*

Zie hier het Kanaal der Darmen nog langer oe Maag»

zelfs dan in de Kemel , die grooter is ; en on-

gelyk wyder (*): 't welk tot een nieuwe beves-

tiging ftrekt van 't gene ik omtrent de Vertee-

fing in verfchillende Dieren heb aangemerkt,

Dewyl het Paard, naamelyk , niet herkaauwt f

en egter Voedzel gebruikt, dat ecne langduurk

ge werking der Ingewanden behoeft, zo heeft

<Je Natuur hier voor zorg gedragen , door die

groote ruimte van het Darmkanaal. Dus kan

V het Voedzel zeer lang in vertoeven. De
Maag is, in het Paard, niet, gelyk in de her-

kauwende Dieren, vierdubbel, maar enkeld,

en zweemt naar een Zakpyp , gelyk in de Menfeh.

Haare omtrek was drie Voeten , de opening van

het Portier, in den Twaalfvingeren^Darm, vyf

Dui-

(*) Zie bhdz 19, hier voor,

l. Pekl. III Stuk. Aa 5
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LAfdeel.Duimen in 't ronde, en die van de Zwelgpyp,

XXXVILby de Maag, vier Duimen.
Hoofd- -qc recjen ^at de Paarden niet kunnen Braa*

w * * ken , heeft fommigen aanleiding gegeven om

de Paarden iets byzonders in het maakzel van den boven*
Biet braa-

ften Mond der Maag te ftene
"

n# Zeker Hee^
Ken»

meefter van Montpellier gaf voor , dat hy aldaar

een Klapvlies had gezien , 't welk twee derde

deelen van de Opening kon fluiten (*), maar

de Heer van Swieten merkt aan , dat dit Klap-

vlies dan nog een gedeelte, ten minftehetdun-

fle der half verteerde Spyzen , zou kunnen

doorlaaten (f). De Heer Boürgelat ontkent

thans volftrekt , dat 'er zodanig een Klapvlies

aan het end van de Zwelgpyp zy Of) > en de

Heer Daubenton zegt ten dien opzigte

:

„ men weet reeds , dat het maakzel van dit In-

„ wand zig tegen 't Braaken aankant door de

„ inplanting van de Zwelgpyp , die fchuins is

„ en famengedrukt door een Sluitfpier, en ten

*rehord ,, deele beflagen met een uitpuilende rand *;.

„ enz (§). Dit alles, egter, fchynt weinig tot

de zaak te doen : want de fluiting , die van het

maakzel en de werking der Spiervezelen afhangt,

is in de Menfch zo volkomen , als zy in het

Paard

(*) Kift. de V^Acad. des Sciences, de PAnö. 1735.

( j Comment. in sAphotism, Boerh. Tom. IL p. 254.

(£) MemJe Math, C? de Phyfique. Tom. III. Paris. 176x4.

f. 416.

(§) Desctipt. dn Cheval. O&avo p, 445% O* Mem. dê

V'Stcad, des Sxknc. de 1746. p. 23.
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Paard kan zyn (*). Derhalve fchynt men zulks L Afoeel
veeleer te moeten afleiden van de diepe legging XXXVIL
van de Maag, zodanig dat 'er de Buikfpieren Hoofd-

STUÏr

niet op werken kunnen, of van derzelver plaat-

zing, met den Bodem niet naar de Buïkfpieren

gekeerd, maar naar het Middelrift, 't welk te-

vens in dit Dier, naar evenredigheid, zwakker

is dan in de Menfch,

Een andere byzonderheid heeft men , door Wonnen

de Ontleeding, in de Paarden ontdekt: te wee.
!ndeMa%

ten , dat zy in de Maag een foort van Wormen
hebben , die langwerpig rond zyn of eeriiger-

maate Kegelvormig, van verfchillende grootte

en kleur. De Heer Daübeiston heeft 'er tot

seshonderdzeftig geteld in ééne Maag, en bo-

vendien verfcheidene aan 't Fondament, maar

hy vondt 'er geen in het geheele Kanaal der

Darmen. De kleinfteg waren een vierde Duima

lang en hadden omtrent een derde van die dik-

te: de grootften waren agt Liniën of twee der-

de Duims lang, drie Liniën breed en twee Li-

niën dik: eenigen hadden een geelagtjgekleuf,

anderen een roodagtige, inzonderheid de klein-

ften. Hun Lighaam is geringd, van agteren

dik , van vooren fpits uitloopende met twee

haakjes , waar mede zy zig hegten in den Dons-?

rok van de Maag , daar zy fbmtyds gaten in

maaken , die 'er het Vuur in veroorzaaken. De
mees-

(*) Haller ^4nnot* in Tr*l. *AmA* Boekh. Vol. I.

p. 319.

1. DKEt, Hl Stuk.
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ï, Afdeel. nieeften worden gevonden even buiten het Por.

XXXVII. tier van de Maag , alwaar zy digt tegen elkan-

Hoofd-
<jer aan geplaatft zyn.

Ik zal naderh a nd , in de befchryving der In-

fekten, over de n oorfprong en levenswyzedee-

zer Wormen breedvoerig moeten fpeeken. 4iet

zou te wenfehen zyn , dat men Middelen had

,

om ze te vernielen: want het is ontwyfelbaar,

, dat zy de Paarden veel nadeel doen. De Heer

Boürgelat bevondt, dat dergelyke Wormen

,

die hy in de Maag vondt , in Wyn , Azyn

,

Brandewyn, Limoenfap, in Water daar Aloë

in gefmolten was, in Olie van Nooten ea Oly-

ven , wel veertien dagen in 't leven bleeven.

Hy verbeeldt zig een Merkuriaal Poeijer te heb-

ben, 't welk in dit geval zou kunnen dienen

,

dewyl het , tegen alle Wormziekten , van hem

z;eer dienftig was bevonden. Het beftaat in

Zoete Kwik, die gedood is door middel van een

Loog uit ongeblufchte Kalk en Potas, nader-

hand door Water van alle Zoutigheid ontbloot

en door Voorloop daar op te branden nog ver-

der gezuiverd. Van dit Poeijer geeft hy de

Paarden twaalf Grein in , en vermeerdert de

Gifte, tot twintig of dertig Greinen, naar dat

zy het verdraagen kunnen : want hy hadt in ze-

ker ziek Paard bevonden , dat een Gifte , van

veertig Greinen Mtbiops Mineraal , alle morgens

ingegeven , op de zesde maal reeds de Toevallen

v$n een aanftaande Kwyling voortbragc (*).

Men
(*) Mem. de Mathem* & de Phjfaue, Tom. III* Pari*

T?6x. p. 409 , &c.
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Men vindt in de Paarden nog een ander Soort
j # aideèu

van Wormen , die aan beide enden fcherp of XXXVIL
fpits zyn 5 omtrent een half Voet lang en daar Hoofd-

STUK
boven : ook anderen die naar een dikke Naald

gelyken, en, zo men wil, zeer gevaarlykzyn:

doch deeze laatften heb ik nooit, zegt Dau-

benton, in de Paarden, die door my geopend

zyn , ontmoet ; hoewel ik 'er , behalve de lange

Wormen, fomwylen kleine platte, die zeer

wit waren , en ook geringd, in gevonden heb*

De Heer Bourgelat vondt in een Paard, 't

welk de Vallende Ziekte hadt, zeven of agt,

die zigtbaarlyk door de Darmen heen geboord

waren, zynde wit van kleur, zeer dun, en van

figuur als Naalden. In een ander Paard was

de oppervlakte der dunne Darmen , uitwendig 9

bedekt met Wormen zo fyn als Draaden , om-

trent vier of vyf Duimen lang , insgelyks wit

van Kleur ; zonder dat hy ergens een gaatje

vinden kon in de rok der Darmen : doch dit is

niet meer te verwonderen , dan dat men 'er zo-

danigen in menigte, hoewel zo lang niet, en

Slangswyze gekruld , vind leggen op de Opper-

vlakte van de Lever en 't Gedarmte, in de

Kabeljaauw en ander foort van Vifch.

Een Paard , dat door een Kwaal in 't Hoofd Wormen

geheel aan 't kwynen was geraakt , wierp , door „ ^i* Hooide
middel van fterk Nieskruid , tot de Neusgaten

vier Wormen uit, geelagtig wit van kleur , over-

al Hairig en zeer duidelyk geringd, zonder Poo-

ten , doch met een dubbelde Snoet
7 zo 't fcheeny

i. jdeei, in siuk» • en



3$2 Beschryving
1. Afoeel. en derhalven eenigermaate gelykende naar de

XXXVII. Maagwormen , boven gemeld. Nog drie ande-
Hoo

STUK,
ren werden 'er, by 't openen van dit Dier, 't

welk eindelyk evenwel geftorven was, in de

Voorhoofds Holligheden gevonden. Het Vlies *

middelerwyl , 't welk deeze Holligheden be-

kleedt, dat in de ftaat van Gezondheid door-

fchynende, effen en zo dun is, dat het wel den

naam van Spinneweb verdiende, was dik, rood-

agtig, een weinig uitgeknaagd en bedekt met

een Etteragtige * taaije Stof * welke men 'er

naauwlyks af kon krygen. Zodanig is byna de

gefleidheid van dat Vlies in Paarden die de

Droes hebben, waarvan zig, egter, geen het

minfte teken in 't zelve gopenbaard hadt.

De Heer Boitsgelat befluit , dat in zulk een

Geval, wanneer de Niesmiddelen niet hielpen,

misfchien het Trepaneeren beft zotf zyn. Im-

mers dit Middel is door den Heer ds la Fosse*

Hoeffmid van den Koning van Vrankryk , zon-

der nadeel en met hope van een goeden uitflag

,

in 't werk gefield > om, door aanvoeging van

Zuiverende Vogten , de Verzweering te genee-

sden van dat Vlies, 't welk hy ontdekt heeft

de waare zitplaats te zyn van de Droes (f).

Paarden- Onder de zeldzaamhedeft , die in 's Konings

Bezoar, Kabinet bewaard worden, is een Steen, dien

men Paarden-Bezoar noemt, en gezegd wordt

uit

(*) Traite fur U ysritable fiige de la Mórlre de* €mt
*mx. Paris. 1749*
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,

uit de Blaas gehaald te zyn van een Paard der ^ afdell,

Koninglyke Stallen te Verfailles. De kleur is xxxvil.

vuilwit; de oppervlakte bezaaid met kleine bult- Hoofd-

jes, die egter meed afgefleeten zyn. Hy heeft

eene Eyvormige figuur , zynde vier Duimen

lang enongevaar drie Duimen dik, omtrent an-

derhalf Pond zwaar. Dergelyke Steenen vindt

men dikwils in 't Gedarmte en in de Blaas der

Paarden , aan welken de Geneeskundigen oud-

tyds , onder den naam van Hippolithi , byna

gelyke kragten toefchreeven als aan den Occiden-

taalfchenBezoar, naar welken een Steen byzoo-

der geleek , die voor weinig Jaaren in Engeland

uit den Buik van eegj Merry gehaald werdt:

want op die plaatfen , daar de uitwendige Schors

was afgefleeten , hadt hy 'er volmaaktelyk de

kleur van , doch de grootte verfchilde zeen

Deeze Steen, naamelyk, was byna rond en o-

ver de agt Engelfche Duimen dik, weegende

in de Lugt 15 Pond 2 Oneen Averdupois ,

in 't Water 6 Ponden. In 't jaar 1737 werdt

aan de Koninglyke Sociëteit van Londen een

dergelyke Steen vereerd, die nog in derzelver

Verzameling bewaard wordt, zynde een weinig

grooteren 19 Ponden Averdupois zwaar, dat is

omtrent 17^ Pond Amfterdamfch gewigt (f).

Deeze laatfte was, gelyk de andere, uit ver-

fcheï-

(*) Wanr ico Ponden ^Ayerdupots doen oi§ Pond
Amfterdamfch Gewikt. Veertien Ponden Atrerdupoi*

2yn gelyk aan zevenrien Ponden Troh'GewigT, Dit laar*

fle houdt 12 , het andere x6 Oneen.

X. Dfiit, lil Stuk.
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I. Afdeel, Gebeide Schilfers famengefteld, en zyn buiten-

XXXVII. ft° &ox& ^iac^ ^y insgelyks op verfcheide plaat-

Hoofd fen verlooren. Hy was gevonden in de Maag

van een Slee- Paard, twee-en-twintigjaarenoud*

dat men , elf of twaalf Jaaren voor zyn dood

,

dikwils befpeurd hadt zwaare Pyn te hebben

;

daar de Merry, uit welke die andere Steen ge*

haald werdt, geen tekenen gaf van eenige Pyn*

dan omtrent drie Maanden voor haar dood

,

hebbende te vooren haar gewoone Werk ge-

daan , zonder dat men 'er eenig letzel aan be-

fpeurde. Zy was zeftien Jaar oud , toen zy

fiierf. In 't jaar 1746 heeft de Hertog van

Richmond aan die zelfde Sociëteit een Steen

prefent gedaan , die in den Karteldam van een

Paard geweefl was , hebbende een omtrek van

16 Duimen. Die Heer vertoonde tevens eeni-

ge andere Steenen 5 in de Darmen van een Mer-

ry gevonden 3 die gepolyft waren als Bezoar

;

en, 't geen zeer a&nmerkelyk is> wanneer men

£wee van deeze Steenen doorzaagde , vondt

itien , daf dezelven gegroeid waren om een Yze-

ren Nagel, die 'er als een Kern in 't midden

zat (f).

Gebruik *n ^e andere- Wereldsdeelen wordt veel ge-

*an 'r feruik gemaakt van het Vleefch der Paarden

,

Melk enz.
^oc^ onder de Europeaanen vind ik niemand „•

die getuigt , dat hetzelve in lekkerheid van Smaak

komc

(f) Pbilofoph.Tranfaë. Vol. XLYIH. Part. 2. fot fh*

ïèar 1754. p. 8oq.
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feoiflc by het Ründvleefch. Verfcheide Lig-
j afhebu»

haamsdeelen van dit Dier zyn, in de Genees- XXXVIÏ*

kunde, aangepreezen tegen zodanige Ongemak. Hoo*o-
- : 1 . n * STUK*
Ken , daar rrien met een goeden uitflag van hei-

Bevergeil en de Hertshoorn , of deszelfs vlug-

ge deelen , gebruik maakt. De Merrien-Melk

zou misfehien ook tegen de Teering diehflig

kunnen zyn; Uitwendig is de Paarden-Meft *

als een Stoöving , fomtyds met vrugt tegen de

Keelziekte en het Zydewee gebezigd, SCrode-

kus pryft ze daarenboven in het pynlyk Wate-

ren en in de Opftyging, wanneer zy onder aan

't Lighaara gelegd wordt. Zy is , tot de uit-

broeijing van veelerley Gewaffen en Kruiden j

by de Hovenieren het kragtigfte middel. De
Pis heeft ook een byzondere fcherpee 5 eo daar-

orn is zy, wanneer men 'er wat van in de Mond
houdt j wel eens tegen de Kiespyn dienftig be-

vonden.

(V) Paard met de Staart aan 't end Haïti? *
ïï#

\u

ten zwart Kruis boven op de Rug. E^éL

De Hebreen hebben den Ezel Cbamor gehe-

ten, de Grieken Onos , waar van de Lacynfche

Naam Afinus zal afkomftig zyn , welke de oor-

fprong is van den Italiaaafchen Naam Lofino^

den

(2) Eqtjtss Cauctè o&rèrciitafe ^erofa , Crucs nfJgrüF

fupra Humeros. Syfl. Nut. Afinus. Gesn Q^adr. 40,

ALDol Ung. 295"» JoNST. Ou,adr. n, T. 6. R.AJ. Quddêa

tjk Onager, ibid. tx Mulu*. c. Binnus.

& pau m. stuk. BW
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I. AFOEEL.

den Spaanfchen Asno en den Franfchen Am of

XXXVlhAne. De Engelfchen noemen hem Asfe, de

Hoofd- Sweedcn Asna en de Duitfchers Efel of EzeL
STÜK

! De Heer Brisson heeft dit Dier, door de lang-

heid zyner Ooren en de kortheid zyner Maa-

nen , van het Paard onderfcheiden ; hoewel hy

het , zo wel als LinnjEOs , brengt in het Geflagt

der Paarden, De Heer de Büffon geeft zig

vee! moeite* om te betoogen, dat dit byzonde-

re Geflagten van Dieren zyn , en zyn voornaa-

me bewysreden is , dat de Paarden en Ezels met

elkander niet dan gebrekkelyk en onvrugtbaar

Krooft voortbrengen. Hy heeft zig elders , dien-

aangaande, geheel anders uitgedrukt (*).

,5 De Ezel (zegt hy) is dan een Ezel en niet

fchappen. ** een ontaard Paard , een Paard met een kaale

5, Staart i hy is geen vreemdeling, geen on-

3, derkruiper, geen badaard: hy heeft, even

3, gelyk alle andere Dieren , zyn Gezin , zyne

„ Soort en zynen Rang : zyn Bloed is zuiver

,

„ en , hoewel zyn Adeldom minder doorlugtig

3, zy 3 dezelve is niettemin ten vollen zo goed

3, en zo oud als die van het Paard. Waarom

3, heeft men dan zo veel veragting voor een Dier

,

. 3, dat zo goedaartig , zo lydzaam , zo maatig

33 en zo nuttig is? Zouden de Menfchen zelfs

3, ook in de Dieren de genen veragten, die hun

3, te getrouw en te onkoftbaar dienen? Men

„ geeft het Paard een opvoeding, flaat 'eragc

(*) Yergelyk black. 166, hier voor.
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b op, onderwyft, oefent hetzelve; terwyl Öfe.RAfètóii

$, Ezel 5 aan de rauwe behandeling van den al- XXXVÏh

3, leveringden Knest* of aan de kwaadaaitig- HoöF^
^ ö

<
..

° STUK.

3 , heid van Jongens overgelaten, tvel verre van - *

5 , te verbeteren $ üïet dan Verflimmeren kan

«j, door zulk een oppasfing, en, indien hygeen

„ grooten Voorraad van goede Hoedanigheden

„ had ^ zou hy dezelven inderdaad geheel ver-

3 3 liezen, door de manier óp welke hy behan* ,

33 deld wordt (*)*

Dit Dier is, dit zyn fiatüfcl , zo hedrïg , Tydf-

zaarn en (lil , als het Paard fier, driftig en on-

ruftig is : het verdraagt met ftandvaftigheid en

misfehien met grootmoedigheid, de kaftyding

en flagen. De Ezel houdt zig te vrede met .dé

flegtfte Kruiden , zodanigen ÈeM die het Paard

én de andere Dieren verfiriaaden en voor hein

overlaaten: doch ten opzigt van het Water ig

hy zeef keurig , willende niet drinken dan *fc

gene zeer helder is, en uit Beekén hem be=

kend. In \ drinken is hy zo' maatig als in %

eeten, en ftèekt zyne Neus niet in
5

t Waters

om dat hy , zo lbmmigen willen , voor de fcha-

duw van zyne groote Oorèn fchrike. Déwyt

men zig de moeite niet geeft van hem te ro$-

fen, zo rolt hy zig dikwils op het Veld, erf

doet zulks ook, wanneer men 'er mede rëïflj

vermydende egtcr, zorgvuldige zulks te doerli

in natte, Mocrasfige plaatfen 3 gelyfc hf óofé

(*) tiift. Naturelle de V^Asnc*

I Dttju II! Stwic; Bfo £
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388 Beschryvino
LAfT>REL. n 'et

- êaarn ^e P°oten nat maakt of bezoedele

XXXVII. m de Slyk, neemende liever een anderen weg.

Hoofd- Het ontbreekt den Ezel niet aan bekwaam-

heden : men heeft 'er gezien , die door onder-

wys zelfs op Snaakeryën werden afgefegt. In

verfcheide Landen, der Züidelyke deelen van

Europa, in Turkye en Afie, in Barbarief en el-

ders f wordt dit Dier van Menfehen bereeden

,

gelyk anders de Paarden. Het loopt , draaft en

galopeert als dezelven, doch kan het zo lang

niet uithouden. Te zwaar belaaden zynde geeft

het zulks te kennen , door den Kop en Ooren

te laaten hangen en te veel geplaagd wordende

opent het den Bek, en haalt de Lippen zodanig

op, dat zyn Gelaat zig^als befpotcende enver-

agtende toont. Zyn Geluid of Gefchreeuw,

dat men balken noemt , verfehilt zeer veel van

het hinniken of briefehen der Paarden. De E-

zelin heeft de Stem fcherper en doordringender,

een gefneeden Ezel zeer flaauw. Zelden bal-

ken zy , dan uit Minnedrift of Honger. De ge*

melde Drift is in de Ezels een foort van razer-

ny , die hun , indien zy het Voorwerp niet be-

komen kunnen , fomtyds doet derven. Plini-

v$+ verzekert, dat, als men het Jong van de

Moer afzondert, dezelve door een Vuur zou

loopen om 'er weder by te komen, 't Gezigt

van den Ezel is fcherpj zyn Gehoor niet min-

der en de Reuk overtreft die van veele andere

Dieren. Hy weet zynen Meefter uit een groo-

te menigte Volks te onderfcheideOr

Op
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Op twee Jaaren Ouderdom is dit Dier inftaac fe Afdeel,

tot de Voortteeling : de Ezelin nog vroeger dan XXXVIL
de Ezel, en haare Geilheid maakt, dat zy zei- Hoo^~

STUK
den voorbrengt , indien men niet door Slagen -

*

;

haare drift beteugelt. De gewoone tyd der
Voor^

togtigheid is in de Maanden Mey en Juny. teel ing,

Bevrugt geraakt zynde gaat aanftonds haare

drift over, en in de tiende Maand heeft zy

Melk in haare Prammen. Zy werpt het Vem
len in de twaalfde Maand, en zeven Dagen

daarna wordt zy weder togtig , zo dat zy alle

Jaaren eens zou kunnen Jongen; doch naauw-

lyks ooit brengt zy meer dan één Jong te ge-

lyk voort, Als het Jong vyf of zes Maanden

oud ie, kan men het van de Moer neemen, en

dit is vooral noodig , wanneer dezelve bevrugc

zy , of dat men de Melk gebruiken wil De

Spring-Ezel moet van de grootflen en fterkften

worden uitgekoozen , ten minfte drie en niet bor

ven de tien Jaaren oud zynde, hcog op de Poo-,

ten , lugtig van Kop , niet fqhraal van Lyf, een

weinig lang van Hals, kort van Staart, glad

van Hair, dat zagt op 't aanrasken is en don*

ker-gfys van kleur.

De Leeftyd van den Ezel wordt gerekend Leeftyd.

op vyf-en-twintig of dertig Jaaren. De Wyf-

jes leeven doorgaans langer dan de Mannetjes,

doch dit komt waarfchyniyk daar van daan , dat

men die meer ontziet en niet zodanig afbeult.

Zy flaapen minder dan de Paarden , en gaan

niet leggen om te flaapen , of zy moeten zeer

l,DEEI* Hl. STUK, Eb .3 '«$.
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ifArDfEt afgemat zyn. Men kent den Ouderdom der

""XXXV il Ezelen insgelyks aan de Tanden, die zy om
Hoofd- ^en zelfden tyd* en in de zelfde orde 3 ver*

**™Ü. rciflelen,

'

De Heer de Buffon verzekert , in overeen*
Ezeh

Örige-

pakkan, kornft en in navolging van ARiSToxELEsenPLt*

kiüs ', dat 5 onder alle Dieren die met Hair be-

kleed zyn, de Ezel 't aliermjnfte Ongediert

hebbe, eo dac by nooit met Luizen zy geplaagd:

-/naar Redi bewyft door dè Afbeelding , welke

hy van de Luis des Ezels geeft, dat de Ouden

daar in hebben misgetaft. Doktor Paüllïni

fpreekt 5 in teyne Ezelbefchryving , ook in 't brce-

de van die Luizen. Volgens deezen Schryver

wordt de Ezel zo dronken van de Dolle Ker-

vel te eeten, dat hy als dood neervalt; doch

deeze dronkenfchap gaat over, wanneer men

hém in koud Water dompelt. Een ander merkt

aan, dat de Italiaanen , zonder eenig hinder 9

de Ooren affnyden van hunne Ezels , gelykmen

by ons de Honden en fbmtyds de Paarden doet

,

om de Geftalte te verfraaijen* ''t Schynt dat dit

Dier zo veel Kwaaien niet onderhevig zy, als

de Paarden, en de' Droes, daar het nietgeheel

.vry van is J was de eenïgfte Kwaal , welke de

•Ouden daar in opmerkten»

ILsghaams* ,, Men onderfchcldt gemak'kelyk en in de eer-

geftaire*
,, -fte opflag van het Oog (zegt de Heer Daü-

„ benton ,) den Ezel van het Paard ; nimmer

3 , verwart men deeze Dieren ondereen; zelfs

3, fchpon uien.
5

er zag* die tiaauwkeurig van de

* MP?
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„ zelfde kleur en grootte waren : nogthans
, L ^FmFU

„ wanneer men naauwkeurig nagaat deverfchil- XXXVIJ.

,> lende uitwendige deelen des Lighaaros van Hoofd-

„ den Ezel, en ^e vergelykt met die van het
&TÜK#

„ Paard , bevindt mm zo veel overeenkomfl en

5, een zo volmaakte gelykenis van 't een naar
s
t

3 , ander , dat men verwonderd ftaat , hoe hun

5 , Samenftel zokennelykverfchillenmoge. Even

„ 't zelfde is 't, wanneer men 't Lighaam opent,

„ de Ingewanden ontbloot en voor 't Gezigc

<>, brengt, en de Oogen flaat op het Geraamte

„ van den Ezel en het Paard, Hoe meer men

99 deeze - Dieren uit en inwendig befchouwc

,

„ hoe meer het eene met het andere vergelykt,

s, hoe meer men in verzoeking raakt , om ze

„ te houden voor Dieren van een zelfde Soort.

3, Immers de Verfchillendhéden , dieziginfom-

,, mige Lighaainsdeelen .openbaaren , en tot on*

g, derfcheidende Kenmerken van den Ezel ver-

„ (trekken ; gelyk , dat by kleiner is van Ge-

„ Halte , de Ooren en de Staart langer heeft en

„ de Maanen korter dan het Paard; dat zya

9 , Staart alleen maar Hairig is aan
J

t end : die

3, zyn geen vveezentlyke Kentekenen van ver-

„ fchil , dewyl dezelven flegts in meer of min

5, bellaan , en men nog grooter Verfchillendhe-

3, den , van dat flag , in Dieren van een mïï$Q

3, Soort ontmoet
M

(*).

Pe Heer Daubenton brengt .de Honden by , inwendig»

QÏU d£^ e ft»

(*) Defcription de V^Afm.

LDfiBL, XIIStvk* Bb 4
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L &vmzi> övn

"u^s tè betoogen : maar, hoe meer zy
fl

XXXV5L Stelling doorgaat 5 hoe meer de hoogdraavendq

fiooFD tegenwerpingen van den Heer de Buffo , op

'

U
r

K
'

, de Methode van den Heer Link&us , (die den
hzch

Ezel als een byzondere Soort in het Geflagt

der Paarden plaatft,) daar door ontzenuwd worr

den. De gelykheid der uit- en inwendige dee-

ïen s met die der Paarden , zal my de moeite

doen befpaaren, om iets daar van te zeggen.

Alleen merk ik aan, dat de Heer Daubentoi*

in de Maag yan den Ezel dergelyke Wormen

vondt , als in die der Paarden , doch minder in

getal, niettegenftaande des Ezels Maag, naar

evenredigheid , veel grooter ware. Ook wer-

den door hem, in de Lever van een Ezelin,

twaalf of veertien zulke platte Wormen ont-

dekt , welken men in de Schaapen-Lever Bot-

jes noemt, in 'c Franfch Douves , die ik op

Plaat XXV, in Fig. 2, met de Letteren C
?

D, heb aangeweezen.

Gebruik Het Vleefch der Ezelen is nog taaijer, en

Melk. cnfmaakelyker voor een Europeaan fche Tong,

dan dat der Paarden. Galeaüs zegt, zelfs,

dat het voor de Gezend[heid fchadelyk zy , en

aanleiding tot Ziekten geeve. De Ezelinne-

Melk , in tegendeel , is voor zekere Kwaaien een

beproefd , om niet te zeggen een byzonder en

eenig Middel, welks Gebruik, van dentydder

Grieken af, tot heden, beftendig is in trein ge-

bleeven en nog niets van zyne agtinge verlooren

heeft* Om die goed te hebben $ moet men ze

yit-
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uitkiezen van een jonge , gezonde , Ezelin , 1. Afdeel*

die wel in ?
t Vleefch is, onlangs eerft gejongd XXXVIL

heeft en federt niet weder is befprongen : men HooFD-

STUK*

moet het Veulen van haar afneemen , houden- ^^
ze zïndelyk en voedenze zorgvuldig metHooy,

Haver, Gerft, en zulke Kruiden , welker hoe«

danigheden invloed kunnen hebben op de Melk,.

die men ook niet koud moet laaten worden en

&elfs niet bloot (lellen aan de Lugt, waardoor

zy in 't kort bederven zou, Zy moet zo warm <>

als zy van 't Beeft komt , gedronken worden

;

?s morgens hoe vroeger hoe beter ; want de

Patiënt dient 'er nog eenigen tyd op te flaapen*

De veelheid , welke men 'er de eerfte maal van

ingeeft , is agt Oneen , vermeerderende die al-

lengs tot zeftien Oneen , of tweederde van een

Wynbottel. De voornaamfte behoedmiddelen
,

in 't gebruik , agt men , geen andere Spys of

Drank te nqttigen , dan die ligt verteerbaar zyn ,

en niet verzuuren in de Maag. Wyn moet mee

'er niet op drinken. Onder 't gebruik van dee-

ze Melk, dat ten minfte een Maand of zes

Weeleen dient te duufen, zyn fomtyds Laxee*

rende Middelen of Klyfteeren noodig. In fom-

mige Geftellen moet de Melk, hoe dun zy ook

van zelve is , nog met Gerftewater of iets an-

ders verdund worden , en in Verzweeringen

van de Borft kan men 'er , met voordeel , een

vierde deel flap Kalkwater onder mengen.

De Ouden hadden ook veel op met de krag« Ds Htiid,

ten van het Bloed, de Pis, de Drek en Hoe-

iDKEu 111 Stuk, £ b 5 ven
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LAFDEEL^veji van den Ezel; zy fchreeven zelfs byzonde*

XXXVII. re kragten toe aan de Herfenen , het Hart en de
Hoofd- Lever van <jit Dier ; doch de Ondervinding

Ezel
heeft > ^et ^ene zy ^aar van zeggen > n*et altoos

beveiligd. De Heer de Buffon verzekert, dat

de Huid, die zeer hard en Veerkragtig is, -ge-

bezigd worde tot verfcheide nuttige gebruiken

Men vervaardigt 'er, zegthy, Zeeven * Trom-

mels en zeer goede Schoenen van : ook wordt

'er dik Parkement van gemaakt, dat men met

een dunne laag Pleifier befmeert, tot Zakboek-

jes of Tafeltjes. De Oofterfche Volkeren , ver-

volgt hy , maaken 'er het Sagryn-Leder van,

Waarfchynlyk zyn de Beenderen , even gelyk

de Huid, ook harder dan die van andere Die-

ren, aangezien de Ouden daar van Fluiten maak-

ten, bevindende dezelven zeer goed van Klank.

Bereiding De Bereiding van 't Sagryn-Leder verdient

|J? \ .
noS een weinig opmerking. Men maakt hetzeU

der. ve van de Huid der Paarden , Ezelen of Muil-

ezelen; doch dat der Ezelen geeft het befte

Grein, en dat gedeelte van de Huid, welk dit

Dier op 't agterfte van de Rug en aan de Bil-

len bedekt , wordt
?

er alleenlyk toe genomen-

JNfa dat deeze Huid gebloot is, bereidt menze

<gelyk ander Leder, doch, nog week zynde, be-

ftrooit menze overal met Senffen-Zaad , dat naar

Moftertzaad gelykt, en hangtze ftyfgefpannen

ïn de Lugt, daar zy dus eenige dagen blyven

moet. 't Schynt dat het gemelde Zaad 'er die

oneffenheden* welken het Sagryn-Leder van al

lies
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het andere onderfcheid^n , in doet uitpuilen, i.afdêru
door de fcherpte van zyn Sap. Men heeft twee- 'XXXVII,

derlev foorten van Sagryn , waar van het eene ^°ovd*
STOK

veel koftbaarder dan het andere is. Het befte

komt uit Turlcye , doch in Poolen alwaar men

de Ezels ook menigvuldig heeft , wordt het ins-

gelyks gemaakt. Sommigen willen dat de Naam

afkomftig zy van Cbat-Grain^ om dat dit Le-

der naar Robbenvel gelykt.

Het fchynt dat de Ezels eerft oorfpron- Fraaije

gely'k zyn uit de heete Landen; dat zy Van^ r&bird2e

Arabie in Egypte, van Egypte in Griekenland, .

van daar in Italië, verder in Vrankryk en ver-

volgens in Duitfchland , de Nederlanden , En-

geland, en eindelyk in Sweeden , zyn overge-

bragr, Deeze verhuizing wordt door het berigt

der Reizigers taamelyk beveiligd. Chardin

zegt, datinPerfxe, behalve de Ezelen des Lands,

die log zyn en zwaar van Gang 5 van welken

men zig niet bedient dan om Pakken te draagen,

een Ras is van Ezelen uit Arabie, zynde zeer

fraaije Beeflen, glad van Hair, hoog vaaKop,

vlug ter Been en deftig van Gang , die niet

•dan onder den Man gebruikt worden, fierlyfc

gezadeld en getoomd. Zy zyn 'er zo geldig 9

dat men 'er geen krygen kan 3 voor mfacfo

Prys dan vyf-en-twïntig Piftoólen. Zy worden

geroskamd als de Paarden , maar men leert hun

niet anders dan den Telgang gaan , waar toe zy

opgebragt worden, door de voor en agter-Poo-

ten, aan eene zelfde Zyde, famen te binden

J.Deej.. III Stuk. jnet
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STUK,

Ezel,

I. kvmzh, mQt twee Touwen van Katoen, ter wydte vaij

XXXVII, den Stap , dien de Ezel in de Telgang moet

Hoofd- doen. Deeze Touwen worden, wederzyds,

opgefcfaort door middel van een Touw, datmea

door de Gordriem (leekt. Hunne Neusgaten

worden gefpleeten , op dat zy vryer Adem

zouden kunnen fcheppen , en zy loopen zo fnel ,

dat een Paard hun niet dan op een Galop kan

volgen (*). De Heer Adanson verwonderde

zïg ook over de franje geftalte van de Ezels

der Arabieren , die met hunne Koopwaaren aan

de Gambia kwamen; zynde daarenboven zeer

glad van H^ir, 't welk muisvaal was en waar op

het zwarte Kruis van de Rug fierlyk afftak. Zy

zyn, zegt hy, een weinig grooter dan de on«

zen , do£h hebben in hunne Kop iets , 't welk

bun onderfcheidc van het Paard, inzonderheid

van het Barbarifche, 't welk 5 zo wel als zy,

een inboorling des Lands is , doch altyd hooger

van ftatuur (f)>

Bovendien vindt men, in alle Zuidelyke Lan-

den , van Senegal tot aan China toe , de wilde

Ezelen gcmeener dan de wilde Paarden. De
Latynen hebben , in navolging van de Grie-

ken, den wilden Ezel Onager geheten, dat men

in 't Neerduitfch vertaalt Woud-Ezel , van welks

Huid, zo de Heer Brisson verzekert, eigent-

Jyk het Sagryn-Leder gemaakt wordt. 'tSchynt,

da£

('*) Voyage de Chardin. Tom. IL p. 26 f 27.

(f) Hifieir. naturelle da Senegal, p. n8«

Wilde
M Woud
Ezel.
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dat hy die kleine pukkeltjes, welken 'er op dat ^ afdeel*

Leder zyn , aanmerkt natuurlyk plaats te heb- xXXVI.I.

ben op de Huid van dit Dier, 't welkhy daar Hoo^d-

door van den tammen Ezel onderfchcidt. lk
STt

*

EzeU
merk hem, met den Heer Linn/süs, flegts aan

als een Verfcheidenheid , of , met den Heef de

Buffon, als het öorfprongtyk Ras der Ezelen.

Een menigte van deeze Dieren vindt men in

de Wöeftynen van Lybie en Numidie y dat is

,

in of omtrent de Zuidelyké Grenzen der Re-

publieken of Ryken van Barbarie , aan de groo-

te Woeftyn, welke Zaara wordt genoemd. Zy
loopen daar in 't wilde , en men vangtze in

firikken, die tot dit einde gefpannen zyn. Ö£e-

ariüs verhaalt, dat de Koning v&n Peröe hem

eens een Spiegelgevegt gaf van twee-en-derdg

wilde Ezels, die men in een Perk befiooten

hadt , en waar op met Pylen gefchooten wefdc

,

tot dat zy allen waren afgemaakt, 't Was won-

der om te zien, zegt hy $ hoe die Ezels-, met

de Pylen in *K Lyf, door elkander zwierden.

Eindelyk werden de doode Beefteo naarde&eu-

ken van 't Hof te Ispahan gebragt , om dat de

Perfiaanen op 't Vleefch der wilde Ezelen zeer

verlekkerd zyn. Men vindt, op de Wefïindi-

fche Eilanden , zo wel troepen van wilde Ezels

als van wilde Paarden, die 'er beiden door de

Spanjaarden uit Europa zyn overgebragt. Ook

zyn 'er op eenige Eilanden in de Archipel wel

gevonden geweeft.

De Heer Brisson n?aakt een byzondere Soort Mailesdt

h debu xu. stvs, van
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£AFDEEL.van den Muilezel, v/elk Dier hy door zynë

XXXVILregtopftaande Ooren van den Ezel onderlcheidt.

Hoofd-
p] et js c}en Hebreen bekend geweeft onder den

"

i Naam van Pered of Pirdah , zynde het Man-

ezel. netje en Wyfje: de Grieken noemen het Hé-

mionos , dat zo veel zegt als half-Ezel ; de

Chaldeen Cudaüa , de Arabieren Béah De Naa-

men , welken dit Dier in de Europeaanfche Taa-

ien heeft, zyn van 't Latynfèh Woord Midus

afkomdig.

De Muilezels zyn eigentlyk halfïïagtige Die*

ren , voortkomende uit de vermenging van Ezels

met Paarden. Die van een Ezel met een Mer-

ry fpruit is grooter , dan die van eene Ezelin ,

welke door een Hengft befprpngen ïs , geboo*

ten wordt. In Spanje, alwaar men de Muilezels

menigvuldig gebruikt, zo om te beryden als

voor Rytuigen te fpannen , zyn geheele Stoete-

ryën van deeze Dieren, en men is 'er niet min-

der keurig in het uitkiezen van Ezels om de

Merrien te befpringen, als in Vrankryk om-

trent de Spring-Hengften* Auvefgne, egter,

Poitou en andere Prövintiën van Vrankryk, le-

veren ook een menigte van Muilezels uit. Men
vindt 'er menigvuldig in China en andere Oos-

cerfche Landen ; doch in de Noordtelyke deelen

van Europa zyn zy zeldzaam.

Eigen- Deeze Dieren hebben de kragteö der Paarden

Schappen. en <je hardheid der Ezelen , zo dat menze toe

allerley zwaar Werk kan gebruiken: doch zy

zyn veelal zeer koppig eii kwaadaauig ook
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dikwils fchrikagtig ; zo dat het met fommigen 1. Amntu
niet veilig is om te gaan. De Muilezels zyn, XXXVIL

In dit opzigt, gevaarlyker dan de Muilezelin- HooFD *

t , t
STUK»

nen , die meefial onder den Man gebruikt wor- M^
den. Zy hebben een fterk geheugen en zyn ezel.

zeev fyn van Reuk. In geftalte verfchillen zy

weinig van de Paarden * dan door de kortheid

der Maanen , en door de Kwaft aan 't end van

de Staart: ook is hun Geluid verfchillende , ea

zy hebben een Kruis op de Rug, als de Ezels.

't Is doorgaans van half Maart tot half Juny, Voort-

dat men de Merriën door den Ezel befpringen teelinê*

laat, op dat de Muilezels ter wereld komen mo-

gen in een tyd van 't Jaar, wanneer 'er over-

vloed is van Gras* Agt dagen , voor dat de

Merry befprongen wordt , laat men haar ruften

van den Arbeid , geevende haar dagelyks eenig

Voeden Voorts moet even 't zelfde in agt ge-

nomen worden, als omtrent de Paardenteelt i

met dit verfchil , dat de Merriën , die door eeö

Ezel befprongen zyn , een geheel Jaar loopen*

en dat zy haar Veulen niet langer dan zes Maan-

den zoogen kunnen , wegens de Pyn of Smer*

te , welke zy , na dien tyd , aan haare Uijers

hebben. De Spring-Ezels worden , op het zien

van de Merry , zo doldriftig , dat menze altoos

gemuilband houden moet, op dat zy den Stai-

knegt , die ze naar de Merry brengt , de Beenen

niet aan (tukken mogen flaan.

Men plagt zig te verbeelden , dat een Muil-

ezel met eene Muilezelin niet kon voortteelen;

i.Dkeu insivx. de*
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Muil-

ezel. .

JumatYA.

f ; Afdeul. dewyl men dit Dier voor een Monfter hieldd

XXXVÜ.doch de ongegrondheid van die Gevoelen blykt,

Hoofd- dewyl het verfcheide maaien is gebeurd, dat
STUK*

<->

eene Muilezelin een Jong kreeg. In 't jaar 1703

zag men daar nog het voorbeeld van te Paler-

mo op Sicilië , alwaar een zodanige , vaïï drie

Jaaren oud , het Jong , dat zy geworpen hadt s

met haar eigen Melk opvoedde. Ook zyn dee-

ze Dieren zeer geil én driftig om te Paaren ,

doch men dient hun zulks te beletten , devvyl zy

anders kwaadaartig worden. Hunne Leeftyd is

dikwils over de dertig Jaaren.

Nog een andere Soort van halfflagtige Die-

ren is 'er, die men Jurnarm's noemt of Jumars9

zynde in Auvergne taamelyk gemeen, alwaar

menze houdt voor degewooneLaftbëeften. Zy

worden van een Stier of Bul geteeld > door het

befpringen van een Merry of Ezelin. Hunne

Kop en Staart gelykt naar die der Runderen >

doch de Pooten en Lenden naar het Paard of

den Ezel, en zy hebben geenofnaauwlyksz/gt-

baare Hoornen. Men agtze fterker dan de Muil-

ezels , en in de Bergagtige Landen 3 gelyk in Sa-

voije en Piemont , heeft men zeer veel dienft

van deeze Bedten (*).

C3) Paard met Streepen dwars' <wér 't Lyf 9 van

gemengelde KkwL
Het

(*) Zie bladz. 30$ , hier voor.

($) Equus fasciis fuscis verficolor. Syjl* Naf.W. X«

Zebra. Enw. ^v. Tab.222, 22 $. Raj. Qjtadr. 6$. Jcnstv

Q»*é
dr. tab. V. fig. i. Aldr. Q»adr* Libr, 1, Cap, £

Zebra*
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Met Dier , dat deeze Merktekenen heeft , L Afpebu

Voert genieenlvk den Naam van Zebra of ge- XXXVil.
II Of

STUK.
ftreepte Ezel ; want fchoon het de Ooren byna

ais een Paard heeft , doet cgtcr de kortheid def

Maanen, én de Staart, hetzelve meer naar die

fraaije Arabifche Ezelen gelyfced. Men vindt

het in Afrika , aan de Kaap der Goede Hope

én in 't Ryk van Kongo, doch menigvuldige:

in zekere Provinciën vairBafbarie. Lopez, die

dit getuigenis geeft , voegt 'er by, dat het de

gedaante heeft van een Muil-ezel. Sommige

Schryvers hebben het een Paard genoemd, an-

deren tellen het onder de wilde of Woudcze*

len. Het teelt, zeggen zy, jaarlyks voort. Al-

len (temmen zy overeen , om 'er een ongemee»

ne fnelheid in
?

t loopen aan toe te fch'ryven

,

welke die der Paarden overtreft; des men in

Spanje en Portugal het Spreekwoord gebruikt 1

zo vlug als de Zebra.

Dit Dier, hoe wild ook, kan getemd wor- Efg«*«

den , en dan is het , zo 'fömmigen aanmerken ,

lw aPPe ë

in Ethiopië en Abyffinie zozeergeagt, dat men

het tot- een Gefchenk fchikt voor uitheemfche

Vorften. Men heeft 'er in Europa overgebragt'

en den Koning van Portugal werden 'er ééns vier

toegevoerd , die hy tot een Gefpan voor zyne

Karos gebruikte. De Huid wordt , wegens haai-

re fraaiheid, ook voor iets raars gehouden.

De Heer Edwards geeft ons de Afbeelding van^ && Mm*

een Mannetje en Wyfje. Die van het Mannetje
ner

**
e'

I. Deel. III Stuk* Cc JS
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LAfdbfx. is gemaakt naar eene opgevulde Huid, welke in

XXXVII. 't Kollegie der Geneesheeren te Londen bewaard

Hoofd- Wordt; nagezien en verbeterd naar die van een

levendig Mannetje, 't welk hy gezien heeft by

't Paleis van den Prins van Wales te Kew.

De Kop was gelyk die van een Paard , doch de

Ooren waren wat langer ; egter zo lang niet als

de Ooren van een Ezel, naar 't hemtoefcheen :

de Maanen kort en overendftaande : de Smoel

bruin van kleur; voor 't overige was de grond van

de geheele Huid wit en overal met donker bruine

Streepen gefehakeerd , die egter in figuur en plaat-

zing verfchilden. Voor aan den Kop waren zy

zeer fmal en fyn , loopende eenigermaate op het

Voorhoofd te famen, en byna zwart: de Hals

hadt breede donkerbruine Streepen , die 'er in

't ronde om heen liepen , zelfs door de Maanen,

met fmalle witte Streepen 'er tuffchen: hetLyf

was, dwars over de Rug, met breede Banden >

die fcherp uitliepen aan den Buik, welke geheel

wit was, uitgenomen een zwartegetande Streep,

van de Voorpooten , langs het midden, tot twee

derden der langte uitgeftrekt. Op het Gat

maakten de witte Streepen , tuflehen de don-

kerbruine, de figuur van een groote Vifchgraat.

De Staart was, gelyk die der Ezelen, aan 't

end met een donkerbruine Kwaft. Op de Bil-

len waren de Streepen allerbreedfl: en liepea

rondagtig naar agtcren uit ^ de Pooten met

bruine en witte Ringen, een weinig boven de

Hoeven bruin.

De
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De Afbeelding van het Wyfje is gemaakt i,Afdeeu

naar eene, die naar Engeland gebragt werdc van XXXVII.

de Kaap, met een Mannetje, dat op de Reize Ho^f^;

ftierf. Het heeft veele Jaaren te Kew geleefd. H
*

p

De Geftalte was als die van het Mannetje, zo

even gemeld, doch de kleur over 't Lyf ros
T

agtig geel , aan den Buik en Pooten geheel wie.

Het hadt alleenlyk zwarte Streepen op den Kop,

Hals en Rug? en op de Billen -eenige zwarte

Vlakken; voor 't overige geeoe , dan een der-

gelyke Streep langs het midden van den Buik.

Op 't Voorhoofd waren de Streepen' insgelyks

zeer fyn : op den Hals overdwars en breeder.

:

voorts was het Lyf fierlyk gebandeerd : de

Smoel en Neus geheel zwart.

Het Geluid, dat dit Dier maakte , verfchilde

veel van 't balken van een Ezel, en geleek meer

naar 't blaffen van een grooten Bul hond. Het

icfaeen van. een wilde, woede natuur te zyn:

niemand durfde het naderen, dan een Tuinier,

die in 's Prinfen diènft was en 't zelve dagelyks

Voedzel gaf: deeg' was ook de eenigfte daaf

het zig van liet beryden. Ik zag het (zegt de

Heer Edwards) een groot Papier vol Tabak

opeeten , met Papier en al , en men verhaalde

my , dat het ook Vleefch , ja alles wat men 'er

aan geeven wilde, zou gebruiken. Nooit te

vooren , verzekert hy , is het Wyfje afgebeeld

of befchreeven geweeft en men heeft 'er nim-

mer een Huid van overgebragt gezien.

Edwards verbeeldt zig, dat de Zebra m
i P&u. Ui Stuk. Cc 2 Afri*
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I.Afdeel. Afrika alleen gevonden worde, doch, dewyl

XXXVII. fommigen verzekeren , dat in Afia gevlakte

Hoofd- Muilezels zyn, zo zou men mogen denken, of

die niet zulke of dergelyke Dieren waren. Im-

mers Lijsjsleus zegt , dat zy ook in Indie huis

houden, 't Schynt dat deeze Aucheur het al

te naauw bepaalt, wanneer hy zegt, dat de

kleur der Stïeepen zwart en derzelver breedte

drie Vingeren is, dwars over 't geheele Lyf.

XXXVIII. HOOFDSTUK.
Êéfcbfyéirig van het Rivier- ofZeepaard. Des*

zelfs Geftalie en Eigenfchappen. Vangft deezer

Bieren in Afrika. Aanmerkingen omtrent de

Tanden en derzelver gebruik. Het Amcrikaan T

fche genaamd Tapir of Manipouris. Het Brajï-

liaanfche Water-Zwyn.

*.
Ra

.

n
?- TP\E Heer Klein brengt dit Dier, naar het

*Jhf getal zyner Hoeven , m de vierde Familie

van den Rang der Gehoefde Dieren. De Heer

Brisson, die zyne Rangen ook naar de Tan-

den verdeelt, heeft onder de genen, die Sn y-

tanden hebben in de beide Kaaken, behalven

het Paard en Varken , en den Rhinoceros , drie

andere Dieren, welken tot het Geflagt der Ri-

vier-Paarden van den Heer Linn^us fchynen

4 te behooren , en waar van de Hippopotamus het

laatfte is. De zes gemelde Dieren maaken by

hem een byzonderen Rang uit, naar het getal

...... hun-





Plaat XXYin.
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hunner Hoeven, zynde die van 't Paard enkeld,
j # ^ FDEEL

van 't Varken dubbeld, van den Rhinoceros xxxvin.
drie-, vanden Hippopotamus of 't Rivier-Paard Hoofd-

,. STUK.
viervoudig.

De Kenmerken , die door den Heer Linn^üs Kenmer.

toegefchreeven worden aan het Rivier-Paard,

zyn: de bovenfte Voortanden zes 5 by paaren

van elkander afgefcheiden ; de onderde Voor-

tanden vier, uitfieekende , de middel.(ten regc

iiitgeftrekt: de Hoektanden enkeld , fehuinsaf-

gefneéden. De Pooten. aan den rand genageld.

Twee Soorten ftelt hy van ditGeflagt, waar Soorten.

van de eene , zynde de eigentlyke Hippopota-

mus, een Land- en Water-Dier of van beiderley

Leven is; de andere een:Land~Dier, doch naait

komende, zo 't fchynt, aan denzelven.

(1) Rivier-Paard ' met de Voeten in vieren ver- ï.

deeld.
Hipfopou.
mus ampbt*

De algcmeene Naam , welken dit Dier by de
*$**\

.

Autheuren voert, is Hippopotamus >

.

een Griekfche Paard,

benaaming, die volftrekt verduitfcht kan wor-

den in Rivier-Paard , hoewel fcmmigen het

ook Zee-Paard noemen of Water-Os en Water*

Koe 9 en dikwils het Nyl-Paard; alzo het in die

Rivier miffchien wel het overvlocdigfte gevon-

den wordt. De Egyptenaars geeven 'er den

Naam
"

(1) Hippopotamus pedihus quadrilobis. Syfl. Nut, Hip.
poporamus. Bell, ^Aqtmu 28. Tab. XXX. Grew Mus*
Tab. 1. Fift. 5. Alp. JEgypt. 245-. Tab. 22-25'. Matth,
ï>iofi. 2. Cap. 22, RA J. Qjtadr. X23. Jonst, Q v*iu
Tab. XL1X. ^ ~

Cc 3



4Q<5 Beschryvino van het

I. Afosrl. ^aam van F°ras fiebar aan : de Chineezen noe*

X^XtfüL men het Hayma; de Mooren van Ethiopië &*-

Hjofd- bat. Men twyfelt thans niet, of het is dat

zejfde Dier, 't welk in het Boek van Job door

't woord Behemoth betekend wordt. Sommige

Schryvers verwarren het ten onregte met de Zce-

Koe, genaamd Manati of Lamantin.

Deszelfs De Afbeeldingen, die men tot nog toe van
A
p^fj

g'dit Dier gehad heeft, zyn zeer gebrekkelyk

,

XXviil. doch in frappen. Die van Gesneuüs en John-

ston zyn, volgens de aanmerkingen van den

Heer Brisson, in den uiterften trap flcgt : die

van Aldrovandus en Alpinüs taamelyk goed,

gelyk ook die van Columna, en die, welke in

de Flora Sinica gevonden wordt , uitgenomen de

Pooten. Maar, ten opzigt van die van Kol-

be , als ook die van Klein , welke in een on-

langs uitgekomen Werk over de Dieren Ichynt

gebruikt te zyn, getuigt hy, dat dezelven on-

deugend zyn. Ik heb my , door den Heer

Dr. J, Burmannus, Profejfor Botanices te Am-

fierdam , uit zyne keurlyke Verzameling van

getekende Afrikaanfche Dieren, met de nevens-

gaande egte Afbeelding goedgunftig vereerd

gezien.

Eigen- De voornaame Verblyfplaats van dit Dier
happen. .

g
.

^e jsjyj
? geiy^ j^ aangemerkt heb ; maar men

vindt het , bovendien , ook in veele andere Ri-

vieren van Afrika , en zelfs aan de Kuften , ge-

lyk by de Kaap der Goede Hope en elders , als

bok in deMonden der greote Rivieren van India.

Het

IV»!
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Het fteekt zyne Ooren op, gclyk een Paard , j# Afdeel*

\vanneer het eenig Geraas hoort; zynbriefchenxxxvnr.

zweemt ook veel naar dat der Paarden , doch is Hoofd-
STUK

veel fterker , zo dat men hetzelve ver heen kan

hooren. Het heeft een fcherp Gezigt uic zyne

groote Oogen , die zig rood en vuurig vertoo-

nen, wanneer het in gramfchap is ontftoken,

en alsdan ftaat zyn Gelaat verfchrikkelyk.

Schoon het natuurlyk niet tot befchadigen ge-

neigd zy , egter, wanneer het aangetaft of ge-

kwetft, of zo van naby vervolgd wordt , dat

het niet in 't Water kan wyken , keert het zig

verwoed tegen zyne Vyanden : doch dewyl het

geen Hoornen, noch ander Wapentuig heeft *

dan zyne Tanden en Pooten , is zyne Woede

,

op 't Land , weinig te dugten , ten min (ie niec

moeijelyk te vermyden. De voomaainfte kragt

van dit Dier heeft plaats in zyne Hals en Len-

den, Het loopt taamelyk foei , doch zodanig

niet, of een Menfch, die vlug ter been is, kan

het met loopen ontkomen. Dit beveiligt de

Negers zeer, wanneer zy het Rivierpaard op

't drooge aantallen , doch zyne Huid is zo hard,

inzonderheid op de Rug, aan den Hals en op

het buitenfte der Billen , datPylen, Slagmeffen

noch Musketkogels zelfs ,
5

er eenigzins door-

booren kunnen. xTuflchen de Beenen, en on-

der aan den Buik , is dezelve veel zagter en daar

tragten de Jaagers dit Dier voornaamelyk te tref- *i

fen. Men krygt het niet gemakkelyk dood. De
Europeaanen poogen, om het tnagtig te wor*

ldcei. ni $tv&% Cc 4 deDf>
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r.AFDEEL.den, deszelfs Beenen met Ketting- of Knuppel-

'^u
X ^*** Kogels aan ftukken te fchietcn, en, als het das

stuk. * ^ens ter neder geveld is , kan men het gemak-

kelyk den doodfteek geeven.

Gevaar- ja '
c Water is de Vangft der Rivierpaarden

g
r.

gevaaj-jy^ej- dan op 't Land : veeleer durven de

Negers Haaijen en Krokodillen aan, die zy mee

hunne Javelynen en Slagmeffen wceten af te

maaken. Als het Rivierpaard in 't- Water aan-

gerand wordt, koelt het zyne Woede fomtyds

op de Schuit, bytende geheele ftukken van 't

Boord
1

, of Planken uit den Bodem (lootende;

*t welk het Vaartuig doet zinken. . Verfcheide

voorbeelden worden daar van in de Reisbefchry-

yingcn gevonden. In 't jaar 173 1 verlooren

twee Engelfche Heeren hun Leven op de Gam-

bia, door zulk een Toeval. Op de Rivier van

Senegal is 't gebeurd, dat een van deeze Die-

ren, door een Kogel gekwetft zynde, en het

Boord van de Bark niet kunnende beet krygen*

dezelve een zo geweldigen Schop gaf met zyn

Poot, dat een Plank van anderhalf Duim dik in

Hukken fprong. Het Vaartuig van Jobson werdt,

ia zyne Reistogten op de Gambia, driemaal

door Rivierpaarden geflooten. Een derzelven

floeg 'er een gat in met zyne Tanden , en men

Icon het niet weg krygen, dan door middelvan

een Kaars, die men, in de-Nagt, op een ftuk

Houts iiec afdryven langs de Rivier. Somtyds

ontfteekt men , om die reden , Licht agter op de

Barken: want rr>en heeft bevonden , dat zy voor

Vuur
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Vuur zeer bang zyn. Somtyds verraffea hun i.Afdeel,

de Jaagers, wanneer zy te flaapen leggen in deXXXVüL!

Rietboflchen , 't welk men gewaar wordt aan HooF°-
STUK»

hun ronken- dan worden zy 'er gemakkelyk

meefter van; doch zy kunnen dit Dier niet te

voorzigtig naderen , dewyl het minde Geraas

hetzelve wakker maakt.

Op de Nyl fchynt een andere Manier in ge- Manier

bruik te zyn , die minder gevaarlyk is en zeer ^
ei y *

vernuftig. Men weet dat de Rivierpaarden gre-

tig zyn naar den Wortel van zekere Waterplant»

die zeer dik is : hier in fleeken de Viflchers een

zwaare Yzeren Bout , die aan een Touw vaft is,

en dus een foort van Hoek maakt , v/elke zy

uit een Schuit nederlaaten en voortfieepen langs

den bodem der Rivier. Het Dier flokt dikwils

den Wortel met den Bout in , waar door

het vaft raakt , en dan tragten zy hetzelve

,

door te trekken aan dit Touw , allengs af te

matten , terwyl het , in de grootfte verwoed*

heid , alles doet , wat mooglyk is , om zig los

te worftelen. Somtyds komt het boven Water

en brengt de Viflchers in groot gevaar, die dan

het Dier met hunne Lenfen tragten af te maa«

ken. Gemeeulyk wordt het op deeze manier

overweldigd : want de helderheid van 't Water

doet veel , om , dewyl het Dier niet zwemmen

kan, te maaken, dat het niet by of omtrent de

Schuit boven kome. Somtyds wordt ook , ten

dien einde, met twee Schuiten, die ieder eeo

£/yn hebben aan 't zelfde Aas , gcvifcht.

-I. Deel, III. Stuk* Cc 5 Het
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LAfdeel. Het Rivierpaard kan zeer lang, doch niet al*

XXXVHl.toos onder Water blyven. '/Men merkc aan,

Hoosb- $at foet doorgaans om het Kwartier of half Uur

„. j . boven komt, tot het haaien van zyn Adem. Het
Voedsel. *

loopt langs den bodem der Rivieren zeer vlug

en zoekt daar zyn Voedzel op , \ welk of in

Wortelen beftaat van Boomen of Waterplan-

ten, als gemeld is, of in Vifch, die men meent

deszelfs voornaamfte Voedzel te zyn. Op 't Land

eet het ook Koorn, Ryft, Geerden allerley

Moeskruiden of Peuivrugten , die het bekomen

kan , doende aan de Plantagiën en Bouwlanden,

dus , veel fchade. Het fchynt , dat aan dit Dier

ook Vleefch van Beeften fmaakt , en de Negers

maaken zig wys , dat het Vrouwen en Kinderen

verflinde, wanneer hetdezelven, op de Oevers

der Rivieren , flaapende aantreft ; willende zelfs,

dat het op de Zwarten meer verflingerd zy dan

op de Blanken.

Vomt- Het Wyfje werpt op 't Land haare Jongen,
tësdJflg. die zy opvoedt met haare Melk, loopende ag-

eer hun , om ze te befchermen. Zy draagt 'er

vier te gelyk, zo dat men, fchoon zy flegts

eenmaal in 't Jaar jonge, zig over de menigvul-

digheid van deeze Dieren geenszins behoeft te

verwonderen. Op fommige Rivieren worden
3
er Troepen van gevonden , drie. of vierhon-

derd fterk. Het Wyfje draagt in 't Water haa-

re Jongen op de Rug , en dan is het gevaarlyk

deeze Dieren aan te doen. Men merkt aan, dat

zy geruftelyk, en zonder eenige Vyandfchap,

on-
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onder de Krokodillen verkeeren , en van dezelven
j Afdeel

ook niet beledigd of benadeeld worden. XXXVIIL
Het Rivierpaard moet^ buiten twyfel, aan. Hoofd-

gezien worden als het zwaarlyvigfte en logfte
STÜK *

der Dieren die in 't Water zo wel als op 5
t

Land leeven.* De zwaarte is als die der aller*

vetfte Osfen , of liever als die der wilde Stie-

ren ; en de Geitalte zweemt veel meer naar die

der Runderen dan der Paarden , hoewel het pos-

tuur van 't Lyf meer overeenkomt met dat

van een Varken > en de Pooten met die van een

Beer, zynde, naar 't Lyf te rekenen, zeer

kort, dik en plomp. De langte is, van den

Kop tot aan de Staart, zegt de HeerBRissoN,

dertien Voeten ; de loodregte middellyn van 't

Lyf drie en een halven , de waterpafie vier en

een halven Voet: de omtrek dertien Voeten»

De Kop heeft de breedte van twee en een hal»

ven, de langte van drie Voeten: de Gaaping

van den Bek is één Voet wyd. De Pooten zyn

»

van den Buik tot aan den Grond, drie en een

half Voet lang en één Voet dik. De Smoel is

grof en Vleezig; de Oogen zyn juiftniet groots

de Ooren dun, drie Duimen lang. De Staart y

die de langte heeft van omtrent een Voet, \%

by 't Lyf dik, en loopt fcherp toe aan 't end*

De Huid is zeer dik , hard en donker van kleun

Het Dier is geheel kaal en heeft geen Hair op

't Lyf , uitgenomen aan de Staart en den Smoel,

alwaar een foort van Knevels zyn* als die der

Leeuwen en Katten.

ï# DEei. III Stuk, , Eca
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L Afdeeï . Een voornaam verfchil in de Afbeeldingen van

XXXVII I. het Rivierpaard is, dac fommigen hetzelve met
Hoofd-

uitfteekende Slagtanden , gelyk die van een wild

Varken , vertoonen , anderen geheel zonder Slag-

tanden. Alpinus zelfs wil , dat die Slagtanden

het Kenmerk van den waaren Hippopotamus zyn,

zeggende, dat het andere is het Rivier-Zwyn,

by de Grieken Cheropotamus genaamd. Mat-

'xhiolüs hadt derhalve , volgens zyn Gevoe-

len, met reden geoordeeld , dat die zeven,

weïke te Rome gehouwen waren aan hetKolos-

faale Beeld van de Nyl, geen regte Rivier-

paarden waren , om dat 'er de Slagtanden aan

ontbraken. Aristoteles, en al de Ouden by-

na, hebben zulke Slagtanden, die uitwendig zigt-

baar waren , aan den Hippopotamus toegefchree-

ven : doch , dewyl zy 'er ook de Maanen aan

geeven van een Paard , zo blykt , dat op hun

getuignis weinig te vertrouwen zy. De Heer

Adanson fpreekt insgelyks van vier Slagtanden,

welken dit Dier gebruikt om de Wortels der

Boomen af te rukken, 't Is niet onmooglyk

-dat deeze Slagtanden in fommigen meer uitftee-

ken dan in anderen : doch , dewyl in de Rivier-

of Zeepaards-Tanden , die ik in handen gehad

heb, duidelyke blykenzyn, datdezelven, hoe

krom ook , maar weinig uit de Kaak komen,

20 geloof ik, dat men zigoudtyds door het zien

van deeze Tanden , wanneer dezelven uit de

Kaak gebroken waren, bedroogen heeft. Op

Haat XI, in Fig. 3, is zodanig een Tand afge*

beeld
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beeld (*> Ik heb 'er een gehad , die nog veel \m Afdeel*

grooter was, en meer dan een halven Cirkel uit- XXXVIIL
jnaakte , terwyl het nogthans bleek, dat deeze Hoofd*

Tand veel minder dan een derde deel vaa

zyne langte uitgeftoken hadt , en dienaangaande

heb ik my niet alleen aan den Kop van zulk een

Dier, welks Bekkeneel in de Hortus Medicus *

hier te Amfterdam, bewaard wordt , verzekerd;

maar het blykt verder uit deBefchryving, wel-

ke- de Heer de Jussieu gegeven heeft van de

Beenderen van den Kop en Poot van een Ru
vierpaard , die op ord@r van de Kompagnie der

Indien uit Senegal in Vrankryk waren overge-

bragt (f)

5 , 'tGewigt van vyf-en-veertig Ponden, (zege 'tBekke*

„ deeze Heer) clat de twee Kaaken weegen>

nee]f

35 die deezen Kop uicmaaken ; zyne langte vaa

,3 twee Voeten ; zyne hoogte van ongevaar ééa

,, Voet en vier Duimen aan de kant van 'c Ag*

„ terhoofd, en zyne breedte aldaar van ander-

35 halven Voet; toonen aan, dat het Dier,

s, waar toe die Kop behoorde, monftreus groot

,3 geweeft moet zyn. Om 'er van teoordeelen

33 naarde uitwendige Vertooning, moet ik zeg-

3, gen , dat dezelve eenigermaate zweemt naar

3, het Bekkeneel van een Paardekop, met dfc-

„ verfchil egter, dat de Smoel breeder uitloopt

,

*> de

r*) Zie bladz, 13, in het II. Stuk deezer Natttwl.

Biflork.

(f? Zie les Memoires de l\4cad. Royale des SckwAs*
Ann. 1724,

I. DiÉic III Stuk»
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I. Afdeel. » de Neusgaten wyder open zyn , en aan ieder

XXXVIII.,) zyde bepaald door twee groote uitpuilingen,

Hoofd- waar |n $Q hollen van de zes Voortanden zie
Stuk.

5 , bevinden. De omtrek der Neusgaten is van

3, negen Duimen, en die der twee Ooghollen*

?, welke twee aanmerkelyke uitpuilingen maa-

„ ken , is van zeven Duimen. De diepte van

3f ieder opening , wederzyds geformeerd door

„ de famenvoeging van het Jukbeen met het

3, Wangebeen , is ten minfte tien Duimen , waar

„ uit men befluiten moet, dat de Slaapfpieren

„ meer dan een half Voet dikte hebben , en

„ door haare famentrekking aan de Onderkaak,

„ in het fluiten van den Bek, een ongemeene

3 , kragt moeten byzetten. De figuur van de

3 , Onderkaak komt genoegzaam overeen met die

„ van de Bovenkaak , door haare breedte van

„ vooren , welke is van agt of negen Duimen

,

„ op de hoogte van zes Duimen. Haare twee zy-

„ den , die in den Knokkel en het Kraaijebekfe

,3 Uitflek eindigen, zyn zeer uitwykende, eu

3, zeer uitgeftrekt,om meer kragt. te geeven aan de

9f Kaauwfpieren. Deeze Kaak, om kort te gaan*

„ is veel mafliever dan de Bovenkaak , om dat

„ de zes grootfte en fterkfte Tanden van dit Dier

3, 'er, byna geheel, fchuins zyn ingekaft , inseer

3, diepe holligheden ".
.

.

peTan» 3* Van deeze zes Tanden zyn de twee mid-

®m '

,, delften, die de plaats van Snytanden beklee-

3, den, horizontaal geplaatft, rolrond, uitge*

33 groefd en masfief 3 anderhalfDuim dik, heb»

t>
beo-'
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$, bende vier Duimen langte, buiten, en zes lAfdrel,

,, Duimen wortels binnen de Kaak. Die van XXXVIII.

„ de Bovenkaak, op welken zy fluiten, in te*
Hoofd-

STUK.

,, gendeel, hebben niet meer dan een halfDuim

3, fchynbaare langte , en drie Duimen wortels

,

„ met eene dikte van drie vierden Duims. De

„ twee, die elk aan een zydeftaan van de twee

,, middelden der Onderkaak, en die ook de

s, plaats van Snytanden bekleeden , fteeken op

„ 't hoogfte niet meer dan anderhalfDuim uit,

„ met de dikte van een half Duim , en ftaan

», tegen over twee dergelyken , wederzyds , 'm

,, de Bovenkaak. De tweeaanmerkelykfteTan-

„ den, ieder geplaatft op een hoek van den

„ voorkant der Onderkaak , op de wyze van

,, Slagtanden , zyn halve Cirkels wyze gekromd,

„ even als die der wilde Zwynen , en hebben

3, ieder vyf Duimen uitfteks , en eenen wortel»

„die zeer fchuins ftaat f van agt Duimen lang-

„ te. Overdwars op de langte doorgezaagd zyn»

3, de, zou de Sneede een Driehoek vertoonen*

3, waarvan ieder zydeongevaar anderhalfDuim

n hieldt. Die 'er, in de Bovenkaak, tegenover

3, ftaan, zyn op gelyke manier gekromd en uit-

„ gegroefd, hebbende niet meer dan een Duim

33 uitfteks en zes Duimen wortels. Deze vier

3, Tanden , op de hoeken van de Kaakebeenen,

,, komen in plaats van Hondstanden , en nee-

3, men door hunne famenvoeging , aan de plat*

,, tezyde, den dienft waar van eigentlykeSny-

3, tanden. De genen 3 die aan deeze volgen

,

l, Dfisu III Stuk, ,, ftaan
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Hoofd-
stuk,

Afmee-

tingen van

een Zee-
P aards

Tand.

I. Afdeeu „ ftaan drie Duimen van deze!ven af, en zyn

XXXVIIL,, ter wederzyde gerangeerd op 't uiterfte van

„ ieder Kaakebeen , naaft aan het Gewricht.

„ Dit zyn de Kiezen , agt in getal wederzyds

,

„ onder en boven , en dus twee en-dertig in 't

„ geheel; fpringende degrootften, diedebreed-

„ te hebben van anderhalf Duim, maar een

„ half Duim uit ". Het geheele getal der Tan-

den en Kiezen van het Rivierpaard is derhalve*

gelyk Brisson te regt aanmerkt , vier-en-

veertig.

Ik kan niet nalaatcn hier de Afmeetingen te

melden van den grooten Zee-Paards Tand , van

welken ik te vooren fprak. De afftand der punt*

vanden buitenften rand aan 't andereend, was

ten vollen 14 Rynlandfche Duimen: de buiten-

fte omtrek 26 Duimen, en ik bevond, dat de-

zelve vier Duimen over een halven Cirkel uit-

liep, dat is te zeggen, dat de Omtrek was der-

tien twee-en-twintigfte deelen van een vollen

Cirkel: De breedte van deezen Tand mat ik

twee en een halven Duim , zynde de eene kant

plat, de andere met een fcherpeRug, en de.

dikte , dwars over de langte en breedte geme-

ten , bedroeg een Duim en drie vierde Duims,

Het bleek aan de kleur, dat deeze Tand maar

9 Duim uit de Kaak geftoken hadt , zynde daar

geheel plat, ja zelfs hol uitgefleeten aandebin-

nenzyde, en dit deel hadt, in de buitenfte om-

trek , niet meer dan een Duim holte of krom-

te: waar uitblykc,.-dat de- fchytobaare kromt©

van
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van deeze Tanden zeer flaauvv móeczynen veelf.AFDFjf? é

verfchillende van de Slagtanden der Zwynen
; XXXV lil;

gelyk ook, dac zy dus naauwlyks tot den Bek iiüöF1^

üitfteeken kunnen , wanneer de Lippen zyn ge.

Booten. In 't dikfte end was een holte, doch

die ging niet verder dan tot de diepte van vyf

Duimen. Men kan uit de vooraangehaalde Af-

beelding , welke ik pp Plaat XI. van een derge*

lyken Tand, die wat kleiner, doch tevens fraai-

jer was, gegeven heb, zig van het gezegdeeer

nig denkbeeld formeêren;

, ,, Het is verwonderlyk, vervolgt de Heef

j, de Jüssieu ,) dat die zo verfchrikkelyke toe-

,, (lel van Tanden, geplaatft In eene Mond of

„ Bek , waar van de gaaping van Vooren meer

,,- dm twee Voeten is a géfchikt zy vo'ar een :

5 , Keelgat van geen vier Duimen omtreks. Uk
s, ftrekt totbewys, dat, hoe gulzig ooê die Dier

„ zy , 't welk in eenige oude Basrelïeven *afo

„ beeld wordt mee een Krokodil in de Keel $

ft hetzelve dien niet zoo kunnen inz r*ve]gen^

„ dan na- hem: wel gekaauwd te hebben ; onder*

3, iteld zynde j
dat het die Dieren tot Voedzet

fi gebruikt
5

'. Dit laatfte is gantfeh nier \ymh

fchynlyk, dewyl de Heer Adanson getuigt . dac

op de Rivier van Senegal deze Dieren gemftef-

lyk ondereen leefden en verkeerden, zander èh

kander eenige Vyandfchap aan tè doen of tëbe*

fchadigen.

De Voetzool der Pocten , die ook fa feffinjb

tyk waren overgebragc, hadt, volgens deÉ fieep

LDesl. Ut Stujo £)<$ &d
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L Afdeel. de Jüssiëü , de uitgeftrektheid' van negen Dui-

XXXVIII. men langte, op drie en een half Duim breedte.

Hoofd- £)e Vingers of Toonen waren vier in getal, met
STUK

een Nagel aan 't end , die 'er ongevaar de helft

van belloeg , twee Duimen lang en een Duim

breed. Hy merkt verder aan, dat de Beenderen

van deezen Kop veel overeenkomft fcheenen te

hebben met die verfteende Beenderen , welken

men in fommige deelen van Europa vindt , en

hy verbeeldt zig , dat die Delfftoffen , welken

in 't Graaffchap Fok tot het maaken van Tur-

kooifen gebruikt worden, zo wel als de genen,

die men in verfcheide deelen van Duitfchfand

onder den naam van Ebur fosfile opgraaft , van

dergelyke Tanden afkomftig zyn.

Gebruik 't Gebruik der Tanden van den Hippopota-
deiTaiKien. mus moet ^y ^e Ouden reeds bekend zyn ge*

weeft, dewyl Pausanias fpreekt van een Gou-

den Beeldje van Cybele, welks Aangezigt van

dezelven gemaakt ware in plaats van Elpebeen,

Ook vindt men, dat 'er een gezien was van

dertien Ponden zwaar. Men heeftze, fchynt

het wel, altoos koftbaarder dan Yvoor gehou-

den , en de Ouden moeten een byzondereKonft

gehad hebben , om dezelven te bewerken. Dee-

ze Tanden zyn ongelyk harder dan Yvoor, en

niet , gelyk die der Walruflen , het breeken

,

fplyten of geel worden onderhevig ; weshalve

men dezelven altoos verkieft, om Tanden van

te maaken , die men in plaats der uitgevallene

in den Mond wil zetten ; als wanneer zy zeer

naar
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. naar de natuurlyke zweemen. Hierom zyn deeze
j;s afderl.

Tanden thans nog zeer duur, geldende wel drie XXXVUI,
Guldens het Pond. Men heeft zig zelfs wys Hoofö-

gemaakt , dat Ringen > daar van gedraaid , aan

den Vinger te draagen , een goed Middel tegen

de Vallende Ziekte zy ; als ook tegen Stuip-

trekkingen en de Kramp : doch dit voorgeeven

fchynt weinig gronds te hebben dan de inbeel-

ding alleen. Waarfchynlyk zullen zy van der-

gelyke kragten zyn als het Yvoor en dergelykc

Stoffen : zo dat men op de Bloedftemping van

het Poeijer derzelven niet veel (laat behoeft te

maaken.

Aan alle de Rivieren en Kuften van Afrika, Her
Vit? fff"' f*ft

daar het Rivier-of Zee-Paardzig bevindt, wordt

deszelfs Vleefch van de Inboorlingen gehouden

voor een lekkerny- Kolbe verzekert, dat men

het aan de Kaap verkoopt voor twaalf of vyf-

tien Stuivers 't Pond. Men zegt, dat het be-

ter ^gebraden dan gezooden zy , \ welk te be-

grypen is , alzo de geilheid het anders byna on*

eetbaar maakt , en de Reuk niet minder walge-

lyk is dan de Smaak , voor iemand , die het

niet gewoon is te gebruiken. De Portugeezen

beweeren dat het Vifchzy, en maaken derhalve

geen zwaarigheid , om 'er hunnen Maaltyd me-

de te doen in de Vaften. Zy geevcn voor,

dat een aan 't Spit gebraden Borftftuk van die

Dier zo goed als een Kalfsrib fmaakt.

Ik zou thans nog onderzoeken kunnen , ofhet

Rivier- en Zee-Paard een zelfde, of een verfchiU

LX>m. uxnvs. Dd 2 leud
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LAFDKEiJend DïfeT zy. Sommige Natuurbefchry vers heb-

XXXVIli. bea ! 'er een aanmerkelyk verfchil tutTchen ge-

^
Hoofd- :^j^; le Maire geeft 'er zo weinig zynetoe-

ftetnmïng aan , dat de ongelykheid van grootte

zelfs , 'm die van de Rivier van Senegal , hem

geen genoegzaam krag'tige reden fehynt , om
dien aangaande te twyfelen.

II, (2) Rivierpaard met de Agurpoolm in drit-tn

Hippüpp* gefpketen.
Zamus

wtfms* Onder deeze Kenmerken wordt van den Heer

Otófcfeüs ais twyfelagtig geplaatft , een Dier , 'c

welk in Brafil huisveft ; dat, volgens Marcgra-

vius, aldaar* den naam voert vm Tapirierete ,

en van de Guajsners ook Tapet of Mdnipourh ,

van de Porcugeezen Anta geheten wordt, ter-

wyl anderen het ^flïer-Z««)y»'genoemd hebben.

Eigen. Dit Dier gclykt vee! naar een Muiieael en

fehappeur heeft een langen Snoet, dien bet uitrekt en in-

trekt naar zyn welgevallen. Het zwemt en donr-

pelt zeer wel , en loopt ook langs den bodera

der Rivieren. Over dag flaapt het in de Boiïchen>

en by nagt gaat het zig de koft bëfchaaren. Men
heeft 'er een groote menigte van in Brafil , en

het Vleefch fehynt eetbaar te zyn , hoewel da

Eurcpeaanen hetzelve gantfeh niet fmaakelyk

vinden. De Wilden bereiden ds Huid, door

die flyf uit te rekken en in de Zon te laaten

droo

f 2) Hippopotamus Pedibus poftids rriililcisf» Syft.ïfat.

Tjpirierete, Marcgr, BtcfiL p. 229, RaJ. Qna&r* %*&«



R I V I E R- O F Z E E - P A A R 6. 421

öroogen, wanneer zy 'er hunne Schilden medej
# afdeel*

bekleeden. XXXVIII»

De Heer Brisson, die van dit Dier eenby- Hoof»1
?

zonder Geflapt maakt, onder den naam van Ta-
6lm

Geftaife*'

fir of Manipoiiris , geeft 'er deeze befchryving

van. In grootte komt het overeen met een half-

jaarig Kalf, doch de Lighaamsgefhlte zweemt

oaar die van een Varken. De Kop, egter, is

dikker, langwerpig en loopt puntig van boven:

de bovenfte Lip is veel langer dan de ondcrfté

en boog ukfleekende, overlangs gegroefd, h

Getal der Snytanden is tien , dat der Kiezen

twintig in ieder Kaak ; dus veertig in 't geheel.

Het heeft kleine Oogen , even als een Varken

;

de Ooren rondagtig en taamelyk groot ; de Staart

geer kort, kegelvormig, zonder Hair; de Poö-

ten naauwlyks langer dan die van een Var-

ken , doch wat dikker. Aan de Voorfte Pooten

Sfyn vier zwartagtige Hoeven , waar van een der '

Hiiddelflen de langde [j, hebbende twee, die

korter zyn, wederzyds, en de uitwaardfe is de

gllerkleinrte: aan de Agterpooten zyn maar drie

Hoeven , de middelde langer dan de anderen.

Het Dier heeft op zyn Lyf kort Hair , welks

kleur in de Jongheid helder bruin is, met witte

plekken gevlakt ; in de Völwaffenen zwartagtige

zonder Vlakken.

Uit het voorgemelde Verhaal van de Eigen. Brsfi!?asti.

fchappen van dit Dier, kan ik niet ïétrvi>ën, fcheWa -

» fa "T

waarom de Heer Linnjeos hetzelve, door den *?

Bynaam van Lötó-Hippopotamus, v&n het. ge-

1. Deel. III Stvk* Pd 3 WOQ*
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I. Afoeel, woone Rivier-Paard onderfcheide. Ik zal hier

XXXVIÜ.nog een Soorc byvoegen, van welke de Heer
Hoofd- Brisson , onder den Naam van Hydroch(zriis> ook

een byzonder Geflagt maakt, dat door het ge-

tal der Tanden verfchilt van het andere; de-

v/yl het maar twee, en de Tapirus tien Snytanden

in ieder Kaak heeft. Daarenboven is 'er, zo hy

aanmerkt, eene byzonderheid in de Kiezen van

dit Dier, die 'er agt zyn ieder Kaak, vier aan

elke zyde ; van boven zo diep iii drieën ge-

fpleeten , dat elk zig als drie Tanden vertoont.

Naam. Marcgravius heeft hetzelve voorgefteld on-

der den naam van Capybara, gelyk hetinBra-

lil genoemd wordt van de Inwooners ; doch door

die van Guajana Cabiai of Cabionara. De Eu-

ropeaanen noemen hetzelve Water-Zwyn, of

Rivier- Varken , en fommigen geeven 'er den

tytel aan van het allergrootfte Meir- ofMoeras-

Varken. Johnston heeft 'er, zo de Heer Bris-

son getuigt , een goede Afbeelding van gege-

ven. Zie hier zyne befchryving van dit Dier.

Geftaltc. Het evenaart omtrent een tweejaarig Varken

in grootte. Van den Kop tot aan den Aars is

de langte ongevaar twee Voeten. De Kop heeft

zeven of agt Duimen langte en weinig minder

f dikte: de Snoet is dik en flomp; de Onderkaak

korter dan de Bovenkaak. De Oogen zyn groot

en zwart: de Ooren klein en eenigermaate pun-

tig. Het heeft Knevels als de Katten , uit lange

flyve Hairen beftaande : doch geen Staart. Aan

de Voorpooten zyn vier, aan de Agterpootén

drie
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drie Hoeven, even als aan het voorgaande Dier. f, afdeel.

Het geheele Lyf is met bruin, hard, kort en XXXVIII.

taamelyk digt Hair bekleed. >
Hoofd-

stuk. -

XXXIX. HOOFDSTUK.
Befchryving van den Eenhoorn-Visch. Des-

zelfs Geftalte en Eigenfchappen. Tweeboornige*

Indiaanfche. Oude JVaardy deezer Hoornen.

Onderzoek naar den Eenhoorn , als een Land*

dier, volgens rf*. Heilige Schriftuur, het getui-

genis der Ouden en het verhaal van de Reizi-

gers. Aanmerkelyke Getuigenleen dien aangaan-

de. Voorbeeld van een Dier onlangs in Afrika

gefchooten.

IK heb hier voor gemeld, dat 'de Heer Lin-

njeus thans zyn Agtften Rang der Zoogen-

de Dieren maakt van zodanigen , die te voo-

ren van hem in de Afdeelihg der Viffchen ge*

plaatft waren (*). Ook heb ik verhaald , hoe

de Heer Brisson van deeze alleen een byzonder

Klasfe gemaakt heeft, onder den Naam \an Ce»

tacea, dat hy op zyn Eerde Klasfe , der Quadru-

peda , laat volgen (f). Zie hier, wat hy als al.

gemeene Kenmerken van dezelven opgeeft.

Hun Lighaam is kaal, langwerpig; zy heb-

ben
1

(*) Zie het I. Stuk deezer NatHurL Hijlorit, blsds*

(t) 't Zelfde, bl. 114.

1 Debi. lil Stui^ Dd 4
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t. AFnp.rx.ben Vleezige Zwemvinnen: de Staart is water -

XXXIX* pas plat-, daar de andere Viflchen de Staart

JrT?
OFi>

loodregt plat hebben , zo dat dezelve, als zy

A!^emeene7jWenimen »

^

egtov^e'^d in -'t water ftaat 5 doch in

p-erneke- de Viflchen van deeze Klaffelcgc zy vlak, en

hierom geeyen 'er fornmigen den naam van

Dwars-Staarten aan. Zy leevcn altemaal geduu-

ng m de Zee, en kunnen op 't Land niet Ia

leven 'blyven. Zy hebben, gelyk de Viervoe-

tige Dieren* twee Holligheden in 't Hart; haa-

ien door de Longen adem
;
paaren , baaren le-

vendige Jongen en voedeq dezelven met hun

Zog. Ten opzigt van 't inwendig Ge ftel ko-

men zy grootendeels met 'de Viervoetige Dieren

overeen. Zy hebben altemaal , boven -den Kop

of Snoet , een of twee Kanaalen , door welken

^y Water uitwerpen.

&$m*$erk J3,e E^nhoorn-Vïs^ , dien ik te vooren

y
n

}

Z?e-Eekhoorn genoegd heb , is by Linn^/js

Vlihh. de cerfte in dceze Rang , en wordt door zyn

nitfteekende , zeer langen, regten Tand in de

Bovenkaak , van de Wal viflchen onderfche^dep,

B^isson ichryfe 'er twee Tanden aan toe , hoe-

wel hy ede ent 5 dat men zeer zelden zodanig

een Vifch r$et twee Tanden vipdt, of het moe-

ten zeer jonge zyn , en dan hebben ze 'er al-

tyd twee, volgens And$r$on. Sommigen fchry-

wn , dat 'er gevonden zyn , die deezen Tand

piet flangswyze gedraaid maar effen hebben

over de geheele langte, en dan zou het eep

jjyzojidere Soort kynnen zyn van dit Geilagt.

Te-
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Tegenwoordig kent men maar ééne Soort van
j afdeel

Eenhoorn-Vifch , die, wegens deezenTand of XXXÏX.
Hoorn, by den Heer Brisson Ceratodon, by Hoopp-

LinnjEüs Monodon geheten wordt. De Noordfche

Volkeren noemen hem Narhwal, de Groenlanders

Towackj de Swcedcn Enhorning. Vanfommige

Schryvers wordt hy ook Monoceros Piscis , Unu

cornu mojinum en Licorne ii Mer getyteld (?)*

Volgens Bartholiisus onthoudt zig deeze

Vifch menigvuldig rondom Ysland, omtrenc

Groenland, en in andere Noordelyke deelen

van den Atlantifchen Oceaan. Tuipiüs geeft

ons de Afbeelding van zulk een Vifch 9 die in

den Jaare 16483 by Jan Maijen Eiland , dood in

Zee dryvende was gevonden , zynde door den

Ghirurgyn van een Groenlandsvaarder afgete-

kend. Deeze was agttien Voeten lang en twaalf

Voeten breed , zeer dik en vet. De Kop ge-

leek naar dien van een Karper: zyn Bek was

onder een uitfpringende Hoorn, van negen Voe-

ten lang, komende tuffchen de Beenderen van

de Bovenkaak omtrent op die plaats uit , daar

de Zaagvifch zyne Zaag uitfteekt* niet in 'c

midden van de Kaak , maar een weinig naar de

regter zyde. De Huid was bruin en onde? de

Huid zat veel Spek, 't welk rykelyk Traan gaf»

doch

(*) Monodon. Art. Gen. 78. Syn. io3. Faun. Suec*

16$. Monoceros rifcis. Will. Icbth. 42. Raj. F/sc*

31. Unicom» rmrimim. Tulp. Obs. Med. Libr. IV. Gap*

I. Deu, m. Stv*. Dd 5
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LAFDEEL.doch die bevonden werdt zeer ftinkende te zyn,

XXXIX* De Zee-Eenhoorn , welken Wormius in zyn
Hoofd- Kabjnet befchryft , hadt de langte van twaalf

Ellen; Vinnen en een Staart als de Walvis-

fchen ; de Huid glad , zonder Schubben en bleek

van kleur ; twee Vleezige bulten op 't midden

van de Rug; veel Spek onder de Huid; een

opening of Spuitgat agter op den Kop ; twee

Oogen in 't Voorhoofd, zynde een weinig klei-

ner dan die der Osfen, den Kop zeer klein naar

het Lyf te rekenen ; geen zigtbaare Neusgaten.

De Tand 9
die ter flinkerzyde van den Snoet

uitkwam , hadt de langte van drie en een vier-

de Ellen, doch was aan 't end afgebroken.

Voorts hadt hy geen Tanden meer ; de Boven-

kaak ftak over de Onderkaak heen. Een lap

van de Huid , afgenomen van 't Bekkeneel , hadt

een zwartagtige kleur, weinig dikte, doch was

niettemin zeer taay.

Eesboorn- De meefle Hedendaagfchen hebben van dit

Hambur
Schepzel, 't welk zekerlyk de Ouden onbekend

io'rjaar geweeft is, gefchreeven op 't berigt van ande-
*7$6' ren, en fommigen houden 'er, om die reden,

een diep flilzwygen van. Derhalve is het gene

ons de Heer Anderson, een Ooggetuige , daar

van inzyne Natuurlyke Hiftorie meldt , temeer

merkwaardig. Men bragt 'er een
5
zegthy, in

zyn geheel te Hamberg, in de Maand February

des Jaars 1736. Deeze Vifch was met een

hooge Zee op de Elve gekomen, en met de

Ebbe op 't Strand vaffc geraakt , alwaar hy,

ichrik.
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fchrikkelyk geworfteld hebbende , om 'er af te f, Afdeeu

komen, eindelyk in 't Zand ftierf. Hy was dik XXXIX.

naar zyne langte, en hadt den Kop geknot, HooFD-

>rx TT SlüK»
byna gelyk het end van een Valies. De Hoorn

of Tand kwam aan de flinkerzyde uit. Hy hadt

twee kleine Zwemvinnen en een zeer breede

Staart , die vlak lag op 't Water. De Huid was

wit als Sneeuw , en met een groot getal zwarte

Vlakken getekend, zelfs in haare dikte, die aan-

merkelyk was, gelyk ik ondervond, met 'er een

Mes in te fteeken. De Buik was geheel wit en

overal glimmende, zagt op 't aanraaken als Flu-

weel. De gantfche langte, van 't begin van

den Snoet tot aan 't end van de Staart , was

tien en een half Paryfche, dat is omtrent elf

Rynlandfche of twaalf Amflerdamfche Voeten*

De Hoorn, of liever Tand, hadt de langte van

vyf Voet vier Duimen Paryffche Maat. Ieder

Vin was negen Duim lang en omtrent twee

Handpalmen breed. De breedte van de Staart

was ruim drie Voeten. De Tand , die funge-

rende gedraaid was, kwam ter flinkerzyde van

de Bovenkaak , boven de Lip , uit het Kaake-

been , zonder dat men , aan de regterzyde van

den Snoet, eenige holte vondt , zyndedeHuid

aldaar niet doorboord. De Bek was zeer laag

en de Onderlip dun en kort: de Gaaping zeer
.

klein , niet wyder dan een Vuift. Men vondt in

den Bek geen Tanden. De randen waren een

weinig hard en rompelig: de Tong zo breed als

de Bek. Boven op dea Kop hadt hy een gat

iDsu. III Stuk, of
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I Afdeel, °f dubbele Buis , orp zo te fpreeken
; gemaakt

XXXIX, van Vieefch , met een Klapvlies , dat zig naar be-

lieven kon openen en fluiten , en waar door de

Vifch Water uitwierp door 't uitblaazen van de

Jjugt. De Oogen (tonden laag in 't hoofd en

waren zeer klein, meteen foort van Oogleden.

Het was een Mannetje, doch de Kr^an kwarcj

piet buiten het Lighaam.

Men kan uit de pmftandigheden van deeze

befchryving klaar zien, dat dit niet dan een

Jong geweeft zy van den Eenhoorn-Vifch. lm*

mers men vindt 'er, zo de Schryvers verzeke-

ren, van dertig, veertig, ja zeftig Voeten lang,

die een Hoorn hebben van agt, tien en veer-

den Voeten. Ondertuffchen is 't niet waar*

fphynlyk, gelyk de Heer Andekson te regc

aanmerkt , dat de ongeboren Jongen deezer Vis-

fchen reeds een Hoorn hebben zouden: ja het

tegendeel daar van bleek in den jaare 1684,

Tvanneer te Hamburg een Vrirgt uic het Lyf

van eenen Zee-Eenhoorn gefneeden werdt.

Hierom wil hy die Hoornen , welken zonder

flingeringen of Slangswyze draaijen zyn , liever

aanmerken als van een byzondere Soort afkorn-

ftig , dan als van ongeboren Jongen zynde , ge-

lyk fommigen zig verbeeld hebben, dat ?y

konden zyn.

Hier zou men kunnen vraagen : welken dienfi:

de Vifch hebbe van deezen Hoorn? Sommi*

gen, die, zo 't fchynt, hem vergezeld hebbea

%qt op den bodem der Zee, beweeren , dat hy

Gebruïk

van den

(ioorn.
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van dien Hoorn gebruikmaakt, om een foort

j

# Afdeed
van Wier, mee Bladeren van Gras , dat uitge- XXXIX.
fpreide Wortelen heeft, daar mede uit den Hoofd-

STUK
Grond te wroeten. Zy verbeelden zig, daaren-

boven , dat dit Schepzel geen Vifch of derge«

ïyk Voedzel nuttige, en hunne groote reden is*

dat hetgeen Tanden in de Bek en maar eea

naauw Keelgat heeft: doch zy bedenken niet,

dat zodanige Bladen en Steelen , doorgaans taay

en Lederagtig, veel meer de Vermaaling der

Tanden behoeven zouden * dan Vifch of derge-

lyk Gedierte, om in de Maag van den Een-

hoorn-Vifch de Verteering te ondergaan. Hie*

rom zal ik, zo lang 'er geen duidelyke blyken

worden voortgebragt van deeze Levenswyze,

veeleer geloof Haan aan 't Gevoelen der Groen-

landeren, die meenen, dat hy op dergelykefe.

lekten aaze als de WalviiTehen. Immers, hief

van kan, met grooter waarfchynlykheid , het

bloedige Gevegt , tuflehen deeze monftreufe

Zeefchepzelen , afgeleid worden , en het denk-

beeld , dat die uitfteekende Tand aan den Vifch

cot zyne verdediging gegeven zy , wordt daar

door bekragtigd.

Een andere Vraag , die zig natuurlyk open- Twee»

baart, is, hoe het bykomt, dat deeze Tand^SS?
of Hoorn niet regt in 't midden , maar aan de

eene zyde van den Kop ofSnoet, geplaatftzy.

Men kan die Vraag gemakkelyk oploffen * de-

wyl men weet , dat 'er zodanige Viflchen ge-

vonden zyn met twee Tanden of Hoornen, Ia

1, Bmu* III. Stvs. de©
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L AF0EFL% den Jaare 1684 werdt door een Hamburger Kon>

XXXIX, mandeur, die het Schip de Gouden Leeuw
Hoord- voerde , een Wyfje in de Noorder Oceaan ge-

vangen , dat twee Hoornen hadt , waar van het

Bekkeneel te Hamburg gebragt is, dat men

daar als eene zeldzaamheid bewaard heeft. De
twee Tanden (tonden regt voor in de Kop , twee

Duimen van elkander, en liepen zydewaards

uit, zo dat de punten dertien Duimen afftands

hadden. De flinker Tand was zeven Voeten vyf

Duimen lang en by den Wortel drie Duimen

dik, de regter iets dunner en zeven Voeten

lang. Zy fchooten beiden ruim een Voet in den

Kop, waar van het Been twee Voeten lang was

en agtcien Duimen breed. Ook weet men, dat

'er een zodanig Bekkeneel te Amfterdam gebragt

is , waar in twee Hoornen ftaken , de een zes

Voeten, de ander, die afgebroken was , om-

trent één Voet lang. Sommigen willen egter

,

dat dit geen bewys zy , voor de tweehoornig-

heid deezer Viflchen ; dewyl men altoos het

Kaakebeen aan den anderen kant gefloqten

vindt : even of zy den eenen Hoorn niet door-

gaans in de Jongheid verliezen konden , en dat

de plaats, daar dezelve was geweeft* weder

volkomen toegegroeid kon zyn.

Een aanmerkelyk verfchil is 'er over de ge-

Halte deezer Viflchen. Sommige Ooggetuigen

verzekeren, dat zy zeer vlug in 't zwemmen

zyn en een Lighaam hebben daar toe bekwaam;

anderen Hellen ons dezelven voor, als delogfte

Schep-
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Schepzelen op den Aardbodem. Inderdaad >
^ Afdsel.

wanneer zy zo log waren, zouden zy dikwils xxXiX
moeten gevangen worden; doch die 'er Onder- Hoofd-

vinding van hebben verzekeren , dat zy door
slm*

hunne vlugheid moeijelyk te betrappen zyn.

Zy voegen 'er by, dat men naauwlyks éénzul-

ken Vifch magtig zou kunnen worden , indien

izy niet by troepen zwommen, en, wanneer

menze vervolgt , zo digt by elkander fchool-

den , leggende de een zyne Hoorn op des an-

ders Rug, dat zy elkander beletten te duiken 9

en dus worden 'er fomtyds van de agterften ge-

vangen. Ook blykt de vlugheid deezer Viffchen

nog te meer, alzo de Groenlanders hun als de

Voorloopers aanmerken van de Walviffchen.

\ Schynt dat men ook in de andere Werelds- ïnd'mn*

deelen fomtyds dergelyke Schepzelen ontmoet, f
che hm*

Dapper befchryft ons een dergelyken , invifeb,

zyne Berigten van Afrika , en Rüisch fpreekt

van eenen Eenhoorn-Vifch der Indien , die niet

groot was noch klein, maar eentaamelykgroo»

ten Tand hadt, en boven op de Rug met Ste-

kels was gewapend, hebbende drie vlakken na«

by de Staart , van blaauwagtige kleur gelyk het

Lighaam* De Indiaanen, zegt hy, eeten 'er

het Vleefch van , dat redelyk wei fmaakt. Ro*

chefort fpreekt, in zyne Natuurlyke Hiüorie

der Voor-Eilanden van Amerika, van een Een-

hoorn-Vifch, die, in 't Jaar 1644, op 't Schild-

padden-Eiland , by St. Domingo, op Strand

liep , en van de Inwooners met veel Smaak

J.Debi. m. Stuk, werdC
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f A el werc*c opgegeten. Deeae hadt een Hoorn regt

XXXIX voor °P de ^°P ; ^ hadt ^anden in ^e BeIc >

Hoofd- en leefde van Vifch, gelyk by 't openen bleek.

stuk. £e jan gte vvas omtrent agttien Voeten en de

dikte als een Okshoofd. De befchryving eg-

ter, welke hy van dit Sehepzel geeft, wordt

met reden verdagt gehouden: zo dat men nog

niet weet , of 'er in de Zee-en van den Aard-

kloot meer dan ééne Soort van Eenhoorn- Vifch

huisvefie*

Oude Groenland heeft van oud§ veel zodanige Hooir-

Waardy
fien uitgeleverd, die, van daar in Deenemarken

tandeeze ] . _
Hoornen, gebragc zynde, door Europa vervoerd, toteen

höogen Prys verkogt en als een groote Zeld-

zaamheid bewaard plagten te worden. Dit is,

aan den eenen kant, daar uit voortgekomen,

dat men die Hoornen veelal aan de Ruften ,

of op 't Strand, van Ysland en andere Noorde-

lyke Streeken, leggen vondt, zonder te wee -

ten, van waar zy kwamen. Naderhand heeft-

men , door hec doorztiagen van zulk een Hoorn,

ontdekt, dat 'er een kleinere in deszelfs hei-

ligheid was opgeflooren , 't welk toen aanleiding

gaf om te denken, dat dit Schepzel fomtyds

zyne Tanden verwififelt. Ook ptógt men elkan-

der wys te maaken, dat die Hoornen, van wel-

ken 'er , voor dat de Walvifchvangft in de

voorgaande Eeuw fterk werdc doorgezet , maar

zeer weinigen in Europa gevonden werden, de

Hoorn waren van dat Dier, 't welk men in de

Heilige Bladeren vindt voorgedekt onder dèn

num
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naam van Eenhoorn. * Men hadt
5

er een in dcj/AFDFEU
Schatkamer van Ste. Genevieve te Parys: men XXXIX»

vondt 'er drie in die van de Sr. Mariaas-Ketk te Woofd*

Utrecht: op de Bruiloft van Karel denStouten"

werden 'er zeven, als een Koning! yke Schat

3

ten toon gefield; Ook verhaak Bartholiinus ^

dat 'er te Rome een voor negentigduizend

Kroonen , en dus voor meer dan twee Tonnen

Gouds, is verkogt geworden. Maar in 't laac-

fte gedeelte van de voorgaande Eeuw , toen

eens een menigte vail zodanige Hoornen met de

Groenlandfche Schepen in Deenemarken aange-

bragt werdt, daalde wel dra-, wanneer het rugu

baar wierdt, dat het flegts Tanden van Viffchen

waren, derzel ver Waardy- zodanig, dat men 'er

een Throon van maakte voor den Koning , die

nog te Koppenhagen , in 't Slot Rofenburg, te

zien is.

Men heeft, derhalve:

f hedendaags weinig op

met de Tegengiftige Kragten , die oudtyds wer-

den toegefchreeven aan deeze Hoornen. Zy zyra

vader van zelfstandigheid en zwaarden dan ¥ö

voor , waar aan men de Stukken , die 'er van ver-

kogc worden , kan onderfcheiden. Wy geloo-

ven niet , dat 'er een merkelyk verfchillende

kragt in fteekt , van die der Hertshoornen ; .of

het moeft zyn, dat de Geeft, dien men 'er door

Deftillatie uk krygt, wat.fyndcr ware. Om 'er

Gcley van te maaken of de kragt uit het ge-

raspte Pceijer te kooken, is, wegens de vaftc

zelfftandigheid , veel tyds noodig, Onderlus.

1. Deki. III. Stuk. E e fchcf]
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T Afd^el fctien zYn deeze Hoornen, inzonderheid die de

XXXiX. lengte van tien Voeten en daar boven hebben ,

Hoofd- wegens hunne fraaiheid en dat zy zo zeldzaam

van die langte voorkomen , nog de koftbaarften

van alle dergelyke Stoffen. Men geeft 'er fom-

tyds meer Gelds voor , dan voor Olyfants-

,

Walrus- , ja zelfs Rivier- ofZee-Paards Tanden,

't Is hier de plaats, om te onderzoeken , wat

'er te houden zy van het Dier, dat, onderden

naam van Eenhoorn, ons in de Heilige Blade-

ren wordt voorgefteld. Men vindt 'er aan dit

Dier, 't welk in 't Hebreeufch den naam voert

van Rem of Reem , toegefchreeven een uitmun-

tende fterkte , moedigheid en ontembaare wilde

aart. De Monoceros , zegt Solinus , is een uiter-

maate wreed Dier , 't welk nimmer levendig

in handen der Menfehen komt, en wel gedood,

doch niet gevangen kan worden (*). Men zou-

de dit van een oud Beeft, dat reeds eenigen tyd

in 't wilde geloopen heeft, verftaan kunnen

,

en dan mogten die plaatfen der Heilige Schrift

op den Rhinoceros worden toegepaft , te meer

,

om dat 'er fomtyds gefproken wordt van de

Hoornen des Eenhoorns , en het bekend is , dat

de Rhinoceros ook wel twee Hoornen heeft.

Volgens Op die wyze willen fommigen , het gene van de
deBefchry.Rem f Reem gezegd wordt, verftaan hebben*
ving der

Ouden, en de gezegde Ligenicnappen zyn , wanneer men
de manier van uitdrukking gade flaat, op den

Rhü

(*) Polyhift. Cap. 6$. foL 194,
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Rhinoceros toepaffelyk. Veelen der Ouden , i.afdrrl.

egter, en daar onder zeer geleerde Mannen , XXXIX.
hebben ons van de Gefialte van den Eenhoorn Hoofd-

STUK
befchryvingen nagelaten, die op den Rhinoce-

ros niet t'huis te brengen zyn. Strabo ver-

haalt , dat dit Dier het Lyf heeft gelyk aan dat

van een Paard , de Staart van een Varken en den

Muil van een Leeuw. Volgens Pliniüs is de

Kop als van een Hert , de Pooten als die van

een Olyphant, de Staart als die van een Var-

ken, en verder het Lyf als een Paard. Phile-

tis, een Griekfch Schryver , fpreektnaauwkeu-

rig van den Hoorn. „ De Eenhoorn, zegt hy,

5, is een Dier dat zig met fchoppen en byten

„ gruwelyk verweert , hebbende een yzelykea

„ Hoorn midden op 't Voorhoofd uitfteeken

,

„ die niet hol is van binnen , gelyk andere

„ Hoornen, noch effen of plat, of gepolyft,

„ maar ruuwer dan een Yzeren Vyl , egter op

,, de wyze van een Slakkenhuis geboogen en

3 ,
geftreept, fcherper dan een Pyl, alzo de punt

„ niet omgekromd is , maar de geheele Hoorn

„ regc en zwart, uitgenomen aan het end ".

Pliniüs heeft de langte van dien Hoorn bepaald

op twee Ellen , en zyn gezegde , aangaande de

Geftalte van dit Dier, wordt beveftigd, door

een Gedenkpenning van den Ouden tyd waar

op zodanig eene Eenhoorn was afgebeeld, die

zynen Hoorn ftak in een Kruik, aan Bacchus

toegewyd , met het Opfchrift Nyfeoon : waar uit

men befluiten zoude mogen , dat dergelyk een

i. diel. ui SiuK. E e 2 Dier
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I. AFDEFL.Dicr in de Gebergten van Nyfa, een Stad van

XXXIX. Indie, omtrent deGanges, gevonden werde:

Hoofd- te meer dewyl een vermaard Philofooph , ge-

naamd Oneficritus , dien Strabo pryft , gewag

maakt , dat by de Prajii , een zeer vermaard

Volk van Indie, Ecnboornige Paarden gevonden

werden , met Koppen als de Herten.

Volgens Thans komen de Getuigeniffen in aanmerking

van zodanige Reizigers , die verhaalen , dat zy

de fteizï- den Eenhoorn levendig gezien hebben. Men
^ers" heeft 'er zodanigen van vroeger en laater tyd.

Cadamüstüs in dat gedeelte der nieuwe We-

reld , 't welk naad is aan de Indien ; Marcos

Paülus de Venetiaan in Tartarie; Garciasas

Horto niet ver van de Kaap der Goede Hope

in Afrika. Volgens de meeften zou dit Dier in

dat Wereldsdeel huïsvefïen. Zeker Schryver,

genaamd Lüdovicüs Vartomanus , zegt , dat

hy te Mocha twee jonge Eenhoornen zag , die

door den Koningvan Ethiopië, tot een gefchenfc

aan den Sultan , derwaards gezonden waren.

Men hieldt dezeïven in Stallen, aan de zyde

van den Tempel. De grootfte was gelyk aan

een Veulen van dertig Maanden en hadt op 't

Voorhoofd een Hoorn van drie Ellen lang; de

andere was niet grooter dan een Veulen van eea

Jaar en zyn Hoorn hadt de langte van vier Hand-

palmen. De kleur van het Dier was bruin

:

het hadt een Kop als van een Hert, den Hals

kort en weinig Hairig, de Maanen ook kort,

die over de eene zyde hingen. De Pooten wa-

rea
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ren fchraal en dun , met gefpleeten Hoeven , L Afdeel.

als die van een Geit. Marmol getuigt , dat XXXIX.

de Eenhoorn naar een tweeiaarig Veulen zweemt, "00FD"

°
' STUK.

uitgenomen dac hy een Bokken-Baard heeft en

midden op 't Voorhoofd een Hoorn va-n drie

Voeten lang, glad, wit. met geele ftreepen;

enz. Hy loopt, zegt hy, zo fnel, dat men

hem niet kan vangen. In Ethiopië zou , vol-

gens het berigt van den Jefuit J. Lapo 3 een

Dier zyn van groote vlugheid , naar een Rhee

gelykende, doch met één Hoorn. De Portu-

geezen verzekeren ook , dat in fommige Ryken

van Afrika Eenhoornen zyn , die in de afge-

legende plaatfen der Boffchen huis houden*

Ik zou hier nog veele andere Berigten kun- Andere

nen byvoegen, doch eenige derzelven zyn twy.^ VA&tn "

fclagtig , en fommigen kunnen op den Rhinoceros

woorden toegepaft. Onder allen egter komt my
aanmerkelyk voor , 't gene zeker Heer , die

van wegen de Staaten der Vereenigde Neder-

landen Zitting hadt in de Politieke Raad te

Loanda, in 't Ryk van Angola, in 't Jaar 1643

fchreef aan een Heer te Geneve. ,, Behalve

3, de Rhinoceros en Zebra wordt hier ook de

3 , Eenhoorn gevonden, dien de Afrikaanen

3, Bembe noemen en Poccabembe ; van welk Dier

3 , ik een Hoorn bewaar 3 zeer veel verlchillcn-

3, lende van de genen die in* Europa onder dee-

33 zen Naam uitgevent worden. Ik houde my
„ ten uiterfte verzekerd, dat hier, hoewel zeer

3, zeldzaam, de waare Monoceros wordt gevon-

. lf Dz&l. III. Stuk* E C 3 f3 döU

.
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«TUK.

'tGf-
voelen der

Heden

-

daagfchen.

I Afdeeu « ^en "* Ook vindt men aangemerkt, dat ee-

XXXIX, nigc/ Engelfchen , die op de Jagt waren om-

-Hoo*d- ftreeks Kaap Verde, een Dier fchooten en met

zig op 't Schip bragten , 't welk maar eenen

Hoorn hadt, gelykende meeft van allen naar een

Paard. De Hoorn was drie en een half Voet

lang , en hadc zeven Duimen omtreks in zyne

grootfte dikte.

Niettegenftaande alle die Getuigeniffen , wordt

hedendaags van de Geleerden in 't algemeen er-

kend, dat die Hoornen , welken men Eenhoorns-

Hoornen noemt, niet van een Land-Dier, maar

van den gemelden Zee-Vifch zyn. Ditegter,

is alles, wat men daaromtrent met zekerheid

kan vafl (lellen : want indien de betekenis van

't Woord Eenhoorn in de letterlyke zin geno-

men wordt, zo is niemand in ftaat om te ont-

kennen, dat 'er onder de Viervoetige Dieren

Eenhoornen zyn. Men vindt (merkt de Heer

1'Advocat in zyn Brief over den Rhinoceros

aan) in Ethiopië en in de Indien verfcheide foor-

ten van Dieren die maar één Hoorn hebben,

fommigen op de Neus, anderen op 't Voor-

hoofd , anderen op de Kop ; gelyk Stieren , E-

zels, Rheen, Damherten, Geiten, enz. Vol-

gens Tulpiüs is de tegengiftige kragt van de

Ouden niet toegefchreeven aan den Eenhoorns

,

maar aan den Woud-Ezels Hoorn. Het zou dan

te onderzoeken ftaan , of men weezentlyk een

Geflagt van Gehoornde Ezels vond. Doch hier

vervak men in niet minder onzekerheid.

't Is
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't Is ondertuflchen zonderling , dat dit denk-
j Afdeel

beeld van een Eenhoornig Paard zodanig door- XXXIX.
gedrongen zy in alle de Wereldsdeelen. De Hoofd-

Chineezen hebben 'er veel mede op ; de Afri-

kaanen verzekeren dat het in hunne Woeftynen derin^
*

zy; de Amerikaanen in hunne Boffchen. Zou

men niet mogen denken , of de vlugheid en wil-

de aart van dcrgelyk een Schepzel deeze Men-

fchen, veelal b3^geloovig, had kunnen doen

zien 't gene zy by naauwkeurig onderzoek an*

ders zouden bevonden hebben. Zy hebben

mooglyk een Tweehoornig Dier, van verre»

aangezien voor den Eenhoorn. Immers dus was

het Geval met het Dier, 't welk hier voor op

Plaat XXVI , bladz. 267 , wordt vertoond.

't Gebeurde, naamelyk, in den Jaare 1755, Zeker

dat een Oofiindifch Schip , voor de Kamer Enk-P*er ge "

huifen 't huis komende, door Tegenwind en dat naar dea

donkere Lugt agter Madagaskar, aan de Ooft-
Ee

(

nh
,

oorn

r geleek.

Kuft van Afrika, in een Kreek of Rivier ver*

viel , daar het vaft raakte en eenigen tyd moeft

blyven leggen, eer het door hoog Water weder

vlot wierd. Middelerwyl begaf zig het Volk

aan Land , en vernam eenige Herten , van wei-

ken 'er twee gefchooten werden. De Kapitein

hun, twee dagen daar na , weder uitzendende,

om Voorraad op te dogn , vonden zy niets meer

,

dewyl de Beeftcn voor 't gevaar , zo 't fchecn

;

gevlugt waren. Derhalve trokken zy dieper

Landwaards in, en zagen toen weder eenige

Herten , weidende in een groote Valey, die mei:

1, debl. xilstvki E e 4 Gras
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I* AFDEKL.Gïras of Kruiden begroeid was. Onder anderen

XXXIX. openbaarde zig hun van verre een groot Beeft

,

Hoofd- >

t we]]< maar ££n j-]oorn op
'

c fjoofd fcheen te

hebben en derhalve van hun eerft voor een jon-

gen Rhinoceros, doch, toen zy nader by kwa-

men , voor den Eenhoorn werdc aangezien,

Zo dra het hun in 't oog kreeg, liep het mee

\ groote Sprongen en vertoonde de uiterfte wild-

heid, houdende den Kop geduurig op zyde en

raakte dus uit het GezigL Aan boord komen-

de verhaalden zy dit den Kapitein , die hun des

anderen daags , met grooter magt van Volk

,

wederom afzonde, om, ware 't mooglyk, dit

Beeft op te zoeken en magcig te worden. Zy
vonden eindelyk hetzelve in een Bofch, en

hadden 't geluk van het , hoe wild het zig ook

aanftelde , met een Kogel in den Kop te tref-

fen : doeh , toen het geveld was , bevonden

zy, tot hun aller verwondering, dat het twee

Hoornen had.

De gedaante van den Kop geleek ten deelq

naar dien van een Ezel , ten deele naar dien van

een Hert; en de Lighaamsgeftalte was ook om-

trent als van een Ezel, doch veel grooter dao

die van een gewoon Paard. De Konftapel hadt

'er op den eerften dag* toen het Beeft ftondt

te eeten , een Tekening van gemaakt , welke

in de gemelde Afbeelding is gevolgd ; doch daar

op kan zo veel ilaat niet gemaakt worden , als

op die van den Kop , welke, met zyn Vleefch

jp de Zon gedroogd , door den Kapitein , Bragbt
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Jochim Albrechts Tarnike, naar Holland is over-
£, Afdeel.

gebragt. Het Vleefch werdt door het Scheeps- XXXIX.
volk gegeten y en hadt den Smaak van Offen- Hoofo-

Vleefeh , doch was zeer taay.

XXXX. H O O F D STUK.

Befchryving van 't GeflagÊ der Walvisschen.

Hunne grootte , gejlalte , voortteeling en lig-

haamsdeelen. Opkomft en voortzetting van den

Walvifchvangft. Oude Viffcheryop Spitsbergen,

Nieuwe ondernomen in 't Zuid«Ys ofom de

Ooft ; in 't Weft-Ys of by Groenland. De

Straat-Davis Viffchery. Tegenwoordige Staat

van den Walvifchvangft der Nederlanderen.

Manier van vijfchen. Gebruik van de Baarden,

k^Spek, Vleefch, enz. De Vinvifch of Ju-

pirer, de Noordkaaper en andere foorten van

Walviffchen.

k
E Heer Brïsson , die , zo wel als LinnjEüs, Kenmer-

vier Geflagten van Viflchen heeft , in zyn kcn«

KlafTe van Cetacea of Walvifchaartige Dieren,

geeft aan het Geflagt der eigentlyke Walvis-

fchen , onder den naam van Balan® , de eerfte

plaats. De,Kenmerken zyn by hun beiden, dat
1

deeze Vifch geen Tanden heeft, en 5 in plaats

van dien, in de Bovenkaak voorzien is met

Hoornige Plaaten of Bladswyze Strooken 3 die

men Baarden noemt. Linn^eus voegt 'er by,

x.PfiEL. 111 stuk. Ee 5 dat
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I. Afdeel. ^ac d3C Geflagt twee Buizen heeft of Spuitga-

XXXX. ten boven op den Kop 5 en de Eenhoornvifch

Hoofd- maar één.
fiTUK

m
* Soorten van Walviffchen worden 'er zeven

Soorten» . tl
opgeteld door den Heer Brisson , onder den

naam van de gewoone Groenlandfche , Ysland-

fche, Nieuw Engelandfche\ de Zesbultige, de

Gibbar of Vinvifch * de Rondfnoetige en Scherp-

fnoqtige. De Heer Linn^eus heeft maar vier

Soorten 9 waar onder de gewoone Walvifch en

de Vinvifch de eerden zyn.

L (i) Wafoifcb met bogtige Blaasgaten midden op

Myfticetus. dm Kop de jfag zonder Vin.
Groen- r ö

Walvifch. ^e Nederduitfche naam wordt niet van IVal,

als de Kuft van 't Land, maar van Wèl 3 dat

een Springbron betekent , en van wellen af-

komftig is , afgeleid , wegens 't fpuiten van

Water , dat deeze Vifch door de Gaten 3 die in

zyn Kop zyn , zo geweldig doet , dat 'er een

zwaare Fonteinfprong naauwlyks by te verge-

lyken is. Den Latynfchen of liever Griekfchen

Naam Baloma , fielt men afkomftig te zyn van

't woord ballein, dat werpen betekent, wegens

de uitwerping van het Water. De Italiaanfche,

Spaan-
i

(i) Balxna Naribus flexuofis in medio Capite, Dorfo

impenni. Art. Gen. 76. Syn. 106. Fam%* St*ec. 264..??/?.

Nat. Balsena. Will. Ichth. 35-. Balaena vulgo, fïveMus-

culus. Rond. Pisc. 475. Balaena vulgo, five Myfticetus

Ariftotelis. Gesn. Pisc. 114. Balsena vulgaris edentula,

Dorfo non pinnato. Raj. Pisc. 6. Balaena Spitsbergenfist

Mart. Spitsb. 98. t. Q. f. A, B, C,
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Spaanfche en Franfche Naamen zyn , met een
j # Afdeed

kleine verandering , de zelfden. De Engelfchen XXXX.
fchynen, met hun Whale, het Hoog. of Ne- Hoofü*

derduitfch te volgen. In 't Noorden noemt men

hem Hualfisk of Qual, gemeenlyk Slitbakker>

wegens de vlakheid van zyne Rug , de Yslan-

ders Slettbark , de Groenlanders Arbach. Het

Jong wordt in 't Franfch Baleinon , en het Man«

nelyk Lid , of de Kraan , Balenas geheten. Den

naam van Cetus of Cete , 't welk in 't algemeen

een grooten Vifch betekent , voert fomtyds de

Walvifch by uitmuntendheid.

Sommigen hebben aangemerkt , dat deeze woon-
Soort vm Walviflchen nooit om de Zuid komt, plaats.

en zig akyd maar in het Noorder deel van den

Atlantifchen Oceaan onthoudt; doch alsmenagt

geeft op de Berigten der Ouden , die fchryven

dat 'er zulke Zee-Monfters, van ongelooflyke

grootte, in de Indifche Wateren gevonden wer-

den , en op die der Hedendaagfchen ; zo is dit

onwaarfchynlyk. Immers, men vindt niet al-

leen , volgens den Reistogt van Anson , in de

groote Zuidzee veele Walviffchen , maar de Heer

Adanson ichryft , dat hy , op zyn terugtogt van

de Gambia naar Goree , twee Walviflchen zag,

welker langte hy op ongevaar vyf-en-vyftig of

zeftig Voeten fchatte, hebbende dat gedeelte

van hunne Rug, 't welk altyd buiten 't Water

kwam, wel twaalf Voeten langte, met vier of

vyf Voeten breedte, zonder den Kop te reke-

nen, dien zy fomtyds ophieven, om Adem te

i. dkel€ iii Sm*. haa-
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j^Afdeêl, haaien, zonder eenig ander Geraas te maaken

,

XXXX. ^an gelyk ^en Paard, wanneer het onder 't drin-

Hoofd- ^en fnuift. „ Zy wierpen geen Water, zegt

3, hy, door de Neusgaten, 't welk alle Blaa-

„ zers doen, die ook zeer gemeen zyn in de

„ Zee-en tuffchen de Keerkringen. Om kort

3, te gaan , ik heb geen blyk van eenige Vin

>§ op hunne Rug befpeurd" (*).

Grootte. De Wal viffchen zyn , waarfchynlyk , de groot-

ften van alle Zee-Schepzelen (f). In de Mid-

dellandfche Zee is 'er, omtrent den Jaare 1624,

een op 't Italiaanfche Strand geworpen, die 91

Roomfche Palmen , dat omtrent 70 Amfterdam-

fche Voeten bedraagt, lang was en wel 50 Pal-

men, dat is omtrent 40 Voeten, in de rondte,

dik.' Een andere Vifch, die in 't Jaar 1620 by

Corfika gevonden werdt, was 100 Voeten lang.

Ook wordt verhaald, dat in den Jaare 1532,

br

(*) Voyage a» Senegal, dans VHifl. Natur» de Senegal.

p. 96.

(f) Men fpreekt , wel is waar, van Zee-Slangen, die

zolang zouden zyn, dat onder eene Bogt derzelven,

waar van zy 'er zes of agt hebben , een Schuit kan door-

vaaren; alsook van zeker zonderling Dier , Kjake^Kja»
xen of Horven genaamd t 't weik als een geheel Eiland

fbmtyds zou boven komen, en fteeken zekere Armen uit

het Water, van langte als de Maden van een Schip.

Bat J|ift bon Bortaegen. 11. Theli. Kap. 8.

Doch, hoe zeer de Berigten, dat dergelyke Monfterszig

aan de Kuft van Noorwegen openbaaren, beveiligd fchy-

nen te zyn , zal men doch met reden daar aan twyfelen •

of denken dat eenvoudige Luiden zig door hun Gezigt

bedriegen laaten en Walviffchen voor zodanige Monfters
aangezien hebben.
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by Tinmouth aan de Kuft van Engeland , een
i t Afdeel,

Walvifch geftrand zy , die de langte hadt van XXXX.

00 Voeten. Dit is niet ongeloofbaar , dewyl Hoofd-
,

^ stuk.
men zeker weet , dat 'er weleer , in Groenland,

plagten gevangen te worden van 100 Voeten

langte ; doch thans zyn de grootften zelden lan-

ger dan 60 of 70 Voeten (*).

De regte Spitsberger of Groenlandfche Wal- Gefaket

vifch heeft den Kop overdwars een weinig plat,

de Onderkaak veel grooter dan de Bovenkaak,

zo dat derzelver zyden de Bovenkaak , die fmal

en langwerpig is , grootelyks bedekken ; de

Tong zeer groot ; geen Tanden in de Bek,

maar, in plaats van dien, Hoornagtige Strooken

aan het Gehemelte vaft: geene Vin op de Rug,

twee Bordvinnen aan de zyden en agterlyk,

niet ver onder de Oogen , maar klein naar even-

redigheid van de grootte des Lighaams : de Oo«

gen ten dien opzigte insgelyks zeer klein , en

taamelyk ver van elkander, als aan de zyden van

den Kop en byna op de hoeken van den Bek

ftaande. Deeze Vifch is met twee Blaasgaten

voorzien , in 't midden van \ bovenfte des

Hoofds , tuffchen den Bek en de Oogen, dïgt

aan elkander. De Wyfjes hebben ieder twee

Uijers , niet aan de Borft maar onder aan den

Buik,

(*) De Heer Linnaus zegt wel, dat men ze dikwils

vindt van 100 Voeten, doch zulks wordt door onze he»

dendaagfche VifTchers niet beveiligd , en hoe het te be-

grypen zy , dat met het Spek van eenen Walvifch dik«

wils een Schip beladen wordt, is my onbekend.

I.Dkel. 1U Stuk.
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I, Afdeel, Buik , boven de Teelcieelen , waar onder het

XXXK, Aarsgat is. De Staart, die waterpas legt, wan-
Hoofd-

neer ^e yifch zwemt , is eenigermaate gevorkt
STUK*

en breed, byna gelyk in de Makreel. De Rug

loopt een weinig fcherp , tot aan de Staart toe,

doch voor 't overige is 't Lyf rondagtig. Dee-

ze korte befchryving der Lighaamsgeftalte is

opgemaakt uit de Waarneeming van den Heer

Artedi, die in de Maand November des Jaars

1734 zulk een Walvifch te Londen fchyntge-

zien te hebben.

Eigen- Voornaame Dierbefchryvers , gelyk Wil-
fchappen. L0UGhby en Ray , is dit geluk nimmer te beurt

gevallen. Anderson mag onder degenen , die

van de Eigenfchappen van ditZcemonfterfpree-

ken , wel een voornaame plaats bekleeden. De
byftere grootte van deezen Vifch , zegt hy

,

wiens Kop een derde deel uitmaakt van zyn ge-

heele Lyf , houdt hem gemeenlykin diep Wa-

ter. Hy verfchynt zelden aan de Kutten en de

ontoeganglyke Afgronden aan den Noordpool

fchynen hem tot eene Wykplaats te verftrek-

ken. De Huid is glad en zwart, op fommige

plaatfen'met wit en geel gemarmeld , inzonder-

heid aan de Vinnen en Staart, doch geheel wit

aan den Buik. De Vinnen zyn van vyf tot agt

Voeten lang: de Staart, die waterpas legt , maar

aan de enden een weinig opwaards is gekromd,

maakende byna de figuur van twee Halvemaa-

ncn, heeft de breedte van drie of vier Vademen,

en haare flagen zyn verfchrikkelyk , wanneer

de
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de Vifch op zyde legt. Men befpeurt duidelyk, i. Afdeeu

dat de Staart het Werktuig is, 't welk dit Mon- XXXX.

fier gebruikt om te zwemmen, alzo dezelve tot
Hoofd-.

een Wrikriem dient. Het is verbaazende te

zien, met welk een fnelheid dit logge Schepzel

de Golven klooft. De Walvifch bedient zig

van de Vinnen niet, dan om in 't Water zig

om te wenden ; maar het Wyfje maakt 'er ook

gebruik van, wanneer zy vlugt, om haare Jon-

gen met zig te neemen ; die zy , als 't ware

,

met deeze Vinnen omarmt.

De Natuur heeft deeze Schepzelen niet on- VermiCt,

bedeeld gelaten van Vernuft , om voor hunne

Veiligheid te zorgen , en dit is , zo men wil

,

de reden, dat zy zig veelal onder 't Ys onthou-

den ; maar die zelfde Moeder heeft hun geleerd,

agt te geeven op het behoud van hun Leven.

Immers , het is hun noodig van tyd tot tyd A-

dem te fcheppen buiten 't Water, en om die

reden zoeken zy, zo 't fchynt, onder de Ys-

velden plaatfen op , daar 't Ys dun genoeg is

,

om van hun met den Kop te worden doorge-

itooten. Anders zouden zy, om Adem te fchep-

pen ,
geduurig onder 't Ys van daan moeten ko-

men , en zig bloot flellen aan de vervolging.

Dat het eerfte waar is, getuigt Zorgdrager

gezien te hebben , en dat deeze VifTchen door

't vervolgen fchuuw geworden zyn, meent hy

met reden daar uit te kunnen befluiten, dat de-

zelven zig thans niet meer aan den Zoom van 't

Ys onthouden, maar in hetzelve zyn geweeken.

i. dk*l. hl siui, , Eea
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LAfdeel. Een voornaame reden, egter, die de Walvis-

XXXX. fchen van plaats veranderen doet , is 5 zomenzig
Hoofd- y^f^^ 9 iiet opzoeken van hun Voedzel , dac

STUK»

Voedzel.
imc& °P Zandbanken en Ondiepten, inzonder-

heid omtrent de Eilanden en in de Baaijen , ge-

vonden wordt. Hetzelve is geenszins met de

verbaazende Lighaamsgrootte van deeze Dieren

overeenkomftig ; en ftrookt niet met het alge-

meene Spreekwoord; dat de groote Viflchen de

kleine eeten. Immers het Walvifch-Aas be-

ftaat, volgens den gemelden Schryver, in zeer

kleine Infekten , waar van fommigen langwer-

pig zyn, met kleine Pootjes, en van Meur ee-

nigermaate gelyken naar gekookte Garnaalen

,

doch zonder Schubben of Schaal j anderen rond-

agtig, ter grootte van een Erwt, bruin van

kleur, met een foort van Vleugels , van won-

derbaar maakzel , die zo fyn en teder zyn , dat

men dezelven niet kan aanvatten. Beide deeze

Infekten fmelten , als men ze in de Handknypt

of tulïchen de Vingers wryft, tot een foort van

Oly, die de Reuk van Traan heeft. De be-

weeging is traag , zegt hy , en ongeregeld ge-

lyk die der Kwallen (*).

Dit Aas fchynt meeft geteeld te worden aan

en

(*) Zorgdrager Groent. Vijjdery.
f

sGravenhagei727#

bladz. 115. Vergelyk de Uitgezogte Verhandelingen. III.

Deel. bladz. 467 , en de Afbeelding aldaar Pl. XXV I-

Fig. j-$. Linnjeus zegt, dat de Wakifch van Medufa
leeft. Het eerftgemelde Infekt zal miffchien de ScjII&a

zyn. Syft. Nat» Ed. X. p. 6$6.
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feti omtrent Planten, die onder Water groeijen, laf^els
en met haare Bladeren in de Zee zwemmen ; XXXX.

hoedanig Grondgewas menigvuldig i§ op dé Bati- Hoöïö»

, »-k • 11 • k STUK»
ken en Ondiepten in de Baaijen , m welken zig

Rivieren ontladen , waar van de Vettigheid öf

Slibber miffchien hetzelve voedt* Op zulke

plaatfen , die tevens iti 't Zomer-Saizöfcn Van

de Zon befeheenen worden * ziet men dikwils

de Zee krielen van deeze Infekten , die in Diep

Water weinig voorkomen. Ook onthoudt zig

de Walvifch voornaamelyk in en omtrent zoda-

nige Baaijen. Wat zyn Aas in dé Winter zy *

en of hy ook Haringen verflinde , gelyk de klei-

ner Soorten van dit Geflagt, is nog een Raad-

stel.' De naauvvheid van zyn Keel , die door dë

Baarden byna geheel is geflöoten , fielt hem

buiten (laat, om Viflchen van eenige grootte in

te flokkeöi

De Walvifch iis rtiët ëen Beénige Kraan vööH-
i n ,.« * r,

tëellnió

voorzien , van byftere dikte en langtë. Som*

tyds heeft men ze gevonden zes Voeten üitge-

ftrekt, aan 't Lyf omtrent agt Duimen dik, aaii

't end uitloopende in ëen ftompe Punt * vanëéri

Duim. De Vifch draagt die doorgaans bihöeri

't Lyf, alwaar dit Lid als in een foort van Schee-

de is verborgen, welker uitwendige opening ge-

flöoten is door Spieren, die een ibort van Sluit*

fpier maaken , waar door de Schaft voor uit-

wendige toevallen befchut wordt. Het Schaam^

deel van 't Wyfjc is als in de Viervoetige bie-

ten, zynde gemeenlyk ook geflöoten. DePaa»

x„Dttia in. stuk. Ff itög
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LA-F.DEEL.riog gefchiedt, volgens het eenftemmig berigt

XXXX. der Groenlandsvaarderen , op zulk een wyze *

Hoofd-
(jat <je j^g Viffchen overend gaan (taan in 'c

Water, op de Staarten, en elkander, als 'c

ware , met de Vinnen vafthouden en omhelzen.

Anderen, egter, zeggen, dat het Wyfje agter-

over gaat leggen , en , haare Staart wegbuigen-

de, van het Mannetje gedekt wordt. De Paa-

ting zou, volgens hun, flegts om detweejaa-

ren eens gefchïeden , en de Dragt vsü negen of

tien Maanden zyn (*). Het is moeielyk te be-

grypen , hoe dit heeft kunnen waargenomen wor-

den , en nog minder , hoe men aangaande den

Ouderdom van deeze Dieren eenig befluit kan

opmaaken, gelyk Leeuwenhoek doet, die zig

verbeeldde , dat de grootften wel duizend en meer

Jaaren oud mogten zyn geweeft.

Het Jong* Het volgende heeft meer fchyn van zeker-

heid. De Vrugt voldragen zynde wordt gezegd

zwart en omtrent tien Voeten lang te zyn ; doch

een Schepzeltje van zeventien Duimen , hoe-

wel reeds van volkomene figuur, is geheel wit.

Zelden brengt de Walvifch meer dan één Jong

voort. Zy heeft voor 't zelve een groote zorg-

vuldigheid, en men merkt aan, dat een Wyfje,

gefchooten zynde terwyl zy haar Jong aan de

Uijers of tuflchen de Vinnen heeft, wel duikt,

doch fchielyker weder boven komt, om het

Jong Adem te laaten fcheppen. Een Jaar lang

zoogt

() TvAnfattions Thilojcph. N« 387.
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èoogt zy hetzelve 9 en haare Melk is weinig van
[, afbéèi^

Koeije-Melk verichillende. Geduürende dien xxxx
tyd zyn de Jongen uitermaate Vee, wordende Hoof*

Kortkoppen genoemd, wegens de dikte van haar
STU1*

Lyf, doch de Moer is mager. Twee Jaaren oud

&ynde geeven zy maar half zo veel Spek > men

noemtze Beeften , wegens hunne dortheid : ver-

der kent men den Ouderdom niet^ dan aan de

langte der Baatden.

Zie hier, wat de Heer Andèrson ons van de Uj$uAéfa

Lighaamsdeelen meldt. De Opperhuid , die niet
d€e[ecU

dikker is dan fcwaar Papier öfParkement | weg-

genomen zynde , openbaart zig de waare Huid

van den Vifch , die de dikte heeft van een Viü*

ger, en onmiddelyk het Spek bedekt, dat agé

bf tien Duimen dik legt en geelagtig is vati

kleur, zynde het Vleefch, daai' onder * zeer

rood. De Oogen zyn niét veel gröoter dan die DeÖdgëk

van een Ös of Bul , en het Kryflallyn derzel-

ven i gedroogd zynde , gaat een groöte Erwt ia

groocte niet te boven. Zy zyn agter aan deö

Kop £n zodanig geplaatfl^ dat de Vifch, zon*

der zyn Hoofd om te draaijen, zo wel agter-

als voorwaards kan zien. Men vindtzè, iri

tfcgenftelling van alle andere Viiïchen , voorziea

niet Oogleden en Wenkbraauwen , gelyk in d£

Landdieren. De Heer Rüisch egter, die ver*

jfcheide Walvifch-Oogen heeft ontleed j verge-

lykt de grootte van den Oogbol by die vari

toi middelmaat igen Oranje-Appel. Hy vondt'er

dien Rok, door hem ontdekt, welken hy hef

l.PesL. IXISTtfx, Ff %
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I. Af deel. Ruifchenvlies * noemt, zeer zigtbaar en zo dik

XXXX. in als Papier. Het Harde Vlies f was naby de

Hoofd- Gezigtzenuw uitermaate dik, verdunnende aU
£TÜ££*

* R*ifchi-^
en%s naar den 0°§aPPel toe (*). Leeuwen.

ann hoek bevondt den langden As van een Wal-

\ScUtotka vifeh^Oog twee Duim en zeven tienden Duims,

den kortften_ twee tienden minder , en het

Kryftallyn een half Duim dik, zynde het Kas-

je, daar hetzelve in opgeflooten lag , bynatwec

Duimen over 't kruis (f)*
DeOoren. j^e Walvifch heeft een zeer fcherp Gehoor ,

en befpeurt van verre het gevaar dat hem

dreigt* Men kan 'er, weliswaar, uitwendig

geenblyk aan vinden van Ooren, die hem ook in

't zwemmen zeer belemmerd zouden hebben ,

doeh , zo dra de Opperhuid van den Kop is weg

genomen , komt agter 't Oor , en een weinig

laager, een zwarte Vlak te voorfchyn en op die

plaats vindt men zekere buis , door welke de

Klank , buiten twyfel , tot aan den Trommel

zal doordringen. De Zeelieden fteeken hunne

Haaken in deeze Buis , ter diepte van omtrent

vier Voeten, alwaar zy de [Schulp vinden, dat

het Gehoorbeen fchynt te zyn , van hun ge-

naamd het Walvifch- Oor. Dit Been, zegt men,

dat in de Apotheeken, fomtyds, voor Lapis Ti-

buronis of Manati, verkogt en gebruikt wor-

de,

(*) Zie de Afbeelding erï de Befchryving van de Wal-
Viich.Oogen, in zyn Tweede ^Anatomt/cb l(ahinet, Eesftft

Flank. Nomm. i, Noram, 9, & Noinm. 17 t

: (f) Zie zyne Zendbtieystu
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de, hoewel 't 'er in 't aller minfte niet naar ge- f, apdeeu

lykt. xxxx.

Een weinig voorlyker dan de Oogen heeft de Hoofd-
. STUK*

Walvifchwederzyds eenVin, welke niet, gelyk

de Vinnen der Viffchen in 't algemeen , beftaat nem

uit lange Beentjes, die met een dun Vlies aan

elkander zyn gehegt. De Schepper , voorziende

dat zodanige Vinnen veel te zwak zouden zyn

tot den dienft , welken zy in 'i omdraaijen 9

tegenhouden, als anders, aan zulk een Gevaar-

te moeden toebrengen, heeft 'er een andere

Samenfteliing in gebruikt. De WalviflTchefl heb-

ben , in ftede van zulke Vinnen , gewrichre

Beenderen , van figuur als de Hand en Vinge-

ren van een Menfch, bekleed met Spieren en

veel Peesagtig Vleefch, en eindelyk overdekt

met eene dikke Huid, gelyk aan die, waar

mede hun gantfcheLighaamis overtoogen. Ge-

meenlyk geeft men aan het Geraamte van die

Vinnen , in de Kabinetten der Liefhebberen

,

den naam van Handen van Meermannen of

Meerminnen.

De Tong van dit Monfter is een groot ftuk Tong,

Spek , waar mede men verfcheide Vaten vullen

kan , en zo week dat men die , wanneer zy in

een doode Vifch uit den Bek hangt , daar niet

weder in kan krygen. Om dit Lighaamsdcel

alleen is het, zegt men, dat de Zwaardvis-

fchen den Walviich aanranden; zo dat men 'er

fomtyds dryven vindt, die dood zyn, zonder

Tong.

lDs.ni. iiistvk, Ff 3 Jij
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I, Afdeeu 1° P^ats van Tanden , welken dit Dier in '$

XXXX. geheel niet heeft , is het aan de Bovenkaak
Hqofu- voorzien met Baarden, die fchuins inde On-

STUK'.
derkaak als in een Scheede fluiten, en de long*

De Baar ö

3m. om zo te zeggen , wederzyds omvangen. De
gedaante deezer Baarden, als ook de kleur,

en derzelver Hoornagtige zelfftandigheid , is

iedereen bekend. Men weet dat zy naar een

Zeiffbn volmaakt gelyken. De kleinften zitten

vooraan den Muil en agter in de Keel ; de

grootlten flaan op zyde. Men telt 'er in een

gemeene Vifeh , van 50 Kwarceelen Spek
,
ge-

meenlyk 300, die de langte vaji zes Voeten

hebben en daar boven , behalve nog 300 die

kleiner zyn,. welken men Ondermaats-Baarden

noemt. De gróotften zyn fomtyds wel tien of

twaalf Voeten lang, Haare plaatzing moet der-

halve digt aan elkander zyn, met de breede zy-

de buitenwaarcis op eene ry , in de omtrek van

den Bek, met het platte naar elkander toe,

en met de fcherpe kant , die met ruig Hair be-

groeid is , om de fluiting nog volkomener te

maaken, binnenwaards. Het breede end van

deeze Baarden is , door middel van Kraakbeen ,

vaft aan de Bovenkaak of aan het Neusbeen

:

het fcherpe end hangt, nevens de anderen, los

in de Bek. 't Schynt dat de Vifch van deeze

Baarden gebruikmaakt, als van een Teems, om
het Water, dat hy met zyn Aas ingezoogeu

heeft , door de Spuitgaten uit te blaazen , zon-

der dat hy zyn Yoedzel verlieze,

Zoac-
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Zorgdrager meldt, dat hy veel nioeiteaan- l Afdeel.

gewend heeft om de Ingewanden der Walvis- XXXX.

fchen , en in 't bvzonder derzelver Maag , od te
H °on>-

9
.

-

i
STUK.

fpooren; doch zonder vrugt : hetGedarmte, zo _ _

dik als een Mans Arm, was hem te zeer in de wanden,

weeg (*). De Heer Anderson verhaalt, dat

de Groenlandfche VilTchers van zyne Natie

waargenomen hebben, hoe de Walvifch een

zeer grooten dikken Darm heeft, die zy den

Hoofd-Darm noemen, en welke, volgens hun

berigt, van de opening der Keel ver binnen 't

Lighaam fchiet, doch waar vanzy noch de lang-

te, noch de regte legging bepaalen konden.

Deeze Darm heeft zeer dikke Wanden en is zo

wyd , dat een Man 'er zonder moeite door zou

kunnen kruipen. Een (lak daar van uit den

Vifch gehaald hebbende , vondt men 'er geen

Voedzel in, noch Vuiligheid, gelyk in de Dar-

men der andere Dieren : niets was 'er in , dan een

weinig Slym , gelyk in de Maag gewoonlyk is.

Niet lang na dat de Vifch is geftorven , ryft

hy zeer in 't Water, en dan heeft men de ge-

woonte, teneinde hem zo veel te doen zakken

als tot het flenfen noodig is , een Lens aan de

zyde van de Vin in 't Kreng te (teeken , waar door

bet denkt en veel Lugt looft. Hy verbeeldt;

zig, dat dan deeze Darm doórgeftooken wor-

de , die een bewaarplaats zou zyn voor de Lugt

in de Walvifch , om hem in 'C Water te doen

ry«

(*) Groenlandfche PiJJihery.
9
$ Hage 1727* bladz. is?.

X Delu III Stn\ Ff 4
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x I. Afh^el. ryzen pf daalen , gelyk de Lugtblaasjes in de
X^XX, Karper , Baars en andere Viffchen. Hy was in dit

denkbeeld beveiligd , doordien hy in een foorc

van bruine of gevlakte Kabeljaauw , die men in 't

Hoogduitfch Dorfch noemt, dergelyk een Lugt-

Darm gevonden hadt, aan de Rug gehegt en

doorgaande van het diepfte der Keel tot den Aars,

die buiten twyfel tQt het zelfdp gebruik zal

ftrekkeq.

Het Bek- In den jaare 1658 zag men te Parys hetBek-
fc^ee.

j^eQeei Van een Walvifch, waar uit men de

Lighaamsgrootte deezer Dieren kan opmaaken..

Het was zeftien of zeventien Voeten breed, en

woog vierduizend-zeshonderd Ponden, De Kak-

ken waren tien Voeten wyd en veertien Voe~

ten lang, ieder elfhonderd Ponden zwaar. De
Vinnen, van figuur als Handen, hadden de langte

van twaalf Voeten. De Ribben , twaalf en een

half Voet lans 5 bragten ieder tagtig Pond op

de Schaal Van de Wervelen der Ruggegraat,

die vyf-en-veertig Voeten lang was, woogen

de voorften vyftig Poqd, dpch zy verbinden-

den, naarde Staart toe, allengs in grootte»

Walvifch- De hardheid van de Huid der Walviffchen

k^s- belet niet, dat deeze Dieren geplaagd wordem

door zeker Infekt, genaamd de Walvifcbluis
%

waar van eenige Schryvers gefproken hebben.

De Heer Boccone heeft 'er de Afbeelding van

gegeven (*). Hy zegt , dat dezelve <Je groottQ

en

(*) Natuurkundige Nafpoortngen e/f *st<wmerk'mgtp*

Plaat 10.
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en gedaante byna van een Spinrok heeft, zyn i.afdeel,

de van onderen , daar zy aan den Vifch kleeft , XXXX.
uitgehold; vanboven verhevenrond, en eewa- ^*

STUK
pend met een zespuntige Schulp , door welker

midden een rond Gat loopt, 't Schynt dat dit

Infekt zyne werking meeft door zuiging en kny~

ping verrigt , en , dewyl het gewoonlyk onder

de Vinnen en by het Teellid huisveft , zomoet

het den Walvifch veel jeukt veroorzaaken. Men
hadt aan een kleinen Walvifch , die op de

Schotfche Kult was opgeworpen, behalve dit,

nog zeftien anderen op de laatftgemelde plaats

gevonden. De Heer Sibbald heeft waargenomen*

dat het niet zeer week was in \ aanraaken

,

en, wanneer men het ityf met de Vingeren

drukte , een zwartagtig Vogt uitgaf, 't weik waar-

fchynlyk den Walvifch benadeelt. De lang%

te was zeven Duimen of daar omtrent , maarhec

vertoont zig veel grooter, als het zyne Armen

buiten de Schulp fteekt , hebbende, indieftaat»

dea zwier volmaakt van een Polypus.' De Kop

komt nooit te voorfchyn , zynde altyd ver-

borgen onder de Steenige Korft, welke het om-

kleedt. De Vuiligheid of Stront, die de Wal-

vifch uitwerpt , is, zomen verhaalt, niet onaan-

genaam van Reuk, en verft het Linnen, das

'er mede beftreeken wordt, hoogrood, metee^

ne taamelyk vafte Kleur.

De Walvifch-Vangft werdt in het begin der WaWfi*.
voorgaande Eeuw 5 zo 't fchynt,aangevangen doör Vansftbc-

de Biskaijers, genaamd Basques, en wel inzon-^oor de

}. DztL. III Stuk* > Ff 5 der-^-kaijers.
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L AFDEEL^er^e^ ^0Or di? van Bayonne in 't Zuidelyke

XXXX. van Vrankryk, aan de Grenzen van Spanje. Dit

Hoofd- Volk dergelyk foort van VilTchen miflchien om,
STUK

trent de Kuiten van Vrankryk en Spanje ge-

vangen hebbende 9 en bevindende dat daar goe-

de Winft van kwam 3 vervolgdde ze langs hoè

verder in Zee en om de Noord , en wierdt

van tyd tot tyd in deeze Viiïchery ervarener»

Zy plagten , in de voorgaande Eeuw , wel eens

dertig Schepen op dien Vangft uit te zenden 5

elk van twee-honderd-vyftig Ton , bemand met

vyftig Man , bevaren Volk 5 en eenige Jongens

of nieuwelingen. In ieder Vaartuig werdt Leef-

togt gedaan voor zes Maanden 5 en zy gingen

dus naar eénige Eilanden of Kuften van den

Noorder-Oceaan , alwaar zy hunne Thraankooke-

ry opregten ? brengende geen Spek , maar Thraan,

met zig 't huis. Ook werdt de Thraan , fom-

tyds , van hun wel in de Schepen gekookt,

Diestyds werden omtrent Ysland en de Noor-»

fche Kuften , doch inzonderheid by die van Oud

Groenland > zeer veel Viffchen gevangen. Ver-

volgens week de Vifch allengs Noordelyker,

tot by Spitsbergen, en dit maakte den Vangft

moeielyker en onveiliger voor ligte Schepen 5

zo dat zy , beweften Oud Groenland om , de

Straat Davis inzeilden. De vrugtelooze uitflag

van hunne poogingen egter, in verfcheide Jaa-

ren 3 het ledig 't huis komen hunner Schepen ,

en inzonderheid de Oorlog van 't Jaar 1744»

heeft
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heeft de Franfchen meeftendeels van deeze Vis- j, Afdeel

fchery ontzet. XXXX*
De Engelfchen en andere Noordiche Volker Hoofd-

STUK
ren hadden al vroege nu en dan* profyt genoo-

ten , van dergelyke Viiïchen, Walruffenen Rob- Nederlao-

ben, aan hunne Stranden; gelyk de Nederlan- dersv°o$t-

ders by gelegenheid van hunne Togten , om een

Doorgang, benoorden 't Vafte Land om, naar

China en de Ooftindiën te zoeken, ('t weïk in

't Jaar 15,97 voor de derde maal ondernomen

werdt ,) zig meefter maakten van veele Walrus*

fen en Robben , om derzelver Tanden , Huid

en Spek : maar het vangen of dooden van die

groote Zeemonfters v de Walviftchen, in open

Zee of in 'tYs, werdt te gevaarlyk aangemerkt

ook hadden zy 'er geen bekwaamheid noch Ge-

reedfehap toe. Derhalve huurden zy eerlang

Basques of Biskaifche Harpoeniers tot deeze

Vifïchery, welke hun het geringe voordeel van

de WalrufTen-en Robbenflagery wel dra deedt

vergeeten. In 't jaar 16x1 werdt zelfs door eer

nige Burgers van Hoorn, Amfterdam en andere

Plaatfen , een Noordfche of Groenlandfche Kom*
pagnie opgeregt, en, drie Jaaren daar na, door

het OktrooyderStaatenbevoorregt, om te han-

delen en te viflehen , op de Kuften en Landen van

jftom Zembla af tot aan Straat Dantis toe , daar

onder begrecpen alle Landen, die binnen de

voorfehrceven Limieten gevonden zouden wor-

den. Men zette toen met allen ernffc de Vis-

fchery door, omtrent Spitsbergen, ceri groot Ei-

J. Dkeu IJl Stuk»
i

land^
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I. Afdeel, lanc* ' dat naby de 80 Graaden Breedte legt en

XXXX, welks Baaijen zeer Vifchryk waren. Aldaar wer-

Hoofd- jen dan $ door de Engelfchen , Nederlanders

,

en andere Natiën , een menigte Traankookeryën

opgeregt, waar van de overblyfzelen , aan de

vervallen Muuragiën eu Walvifchbeenderen , in

't voorfte deeze Eeuw nog kenbaar zyn ge-

weeft. Zekere Vlakte , genaamd Smeerenburg 9

aan de Hollandfche Baay , was de voornaamfte

Plaats en als de Stapel van deThraan. In 't jaar

161 7 kreeg deeze Kompagnie verlanging van

haar Oktrooy voor vier en in 't jaar 1622 we-

derom voor twaalf Jaaren , wordende Jan Mai-

/en-Eiland , daar men ook een ïraankookery

opregtte, toen insgelyks in het Oktrooy be-

greepen en de Zeeuwen kreegen 'er mede dee*

in $ gelyk de Vriezen insgelyks , by de vernieu-

wing van het Oktrooy, in den jaare 1633, voor

den tyd van agt Jaaren , een Portie van drie in

de zeven-en-twintig gegeven werdt.

Oude E*e Viflbhery hadt, diestyds, eengeheel an-

viflchery dere gedaante dan tegenwoordig. De Neder-
op Soits-

jan(jers bilden met elkander, naar de Hol-
bergen.

.

Lpdfche Baay op Spitsbergen , alwaar de helft

van 't Volk zig aan Land begaf om 't Spek te

fnyden en Thraan daar van te kooken. Terwyl

de Schepen daar als in een veilige Haven lagen,

met Touwen aan de Wal vertuid, zonden zy

hunne Sloepen op den Vangft af, die met wei-

nig moeite en gevaar verrigt werdt. Hetfchynt

dat de Walviffchen* daar komende om te Aa,
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%en > door hun betrapt werden , en in zeer
j AfB¥ïu

groöte overvloed gevangen ; want men ver- XXXX.
grootte van Jaar tot Jaar het getal der Thraan^ Hoofö-

kookeryën en Pakhuizen aan de Kuften vandie
STÜK '

Baay , en de veelheid van Thraan , welke daar

gekookt werdt, was to groot, dat men jaar-

lyks eenige Noordsvaarders , of groote Sche-

pen, afhuuren moeft, om het overfchot in te

laaden en 't huis te brengen. Om kort te gaan *

Smeerenburg geleek naar een Dorp of Vlek,

daar het in
?

t Saizoen der Viflchery zeer leven^

dig was en vol van drukte. De Schepen zeil-

den, tegen dat het Ys open ging, derwaards,

en vertrokken vroeg genoeg om niet bezet te

raaken, laatende hunne Ketels en Gereedfchap*

pen (laan*

De voordeeligheid, ondertuflchen , van dee* De Neder-

ze Viflchery, bragt haar een zwaare Wonde toe^
landrdle

en deedtze kwynen. Alle Provinciën en Steden raakt t^
byna van de Nederlanden, begeerden deel ten^r.

hebben in de Winflen , die zy zagen dat 'et

hunne Landsgenooten van trokken , en derhal-

ve werdt door de Staaten Generaal het Oktrooy

niet verlangd, zo dat de Viflchery , met den

jaare 1641 , voor een ieder open ftoridt. In*

middels waren de Walviiïchen, die men Eiland-

fche Viflchen noemt , door de fterke voortzet*

ting van den Vangft grootelyks in getal afgeno^

men en de overigen fchuuw geworden ; zo dat

de Kömpagnie , doordien de Vangft allengs

verminderde, 'er zeer flegte rekening by maakte.

I.Dekl. III Stuk, D@
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ï. Afdeel. -^e Walviffchen , waar van weleer de Baaijeri

XXXX. van Spitsbergen krielden, weeken orn de Ooft

Hoofd- of onder 't Ys, en moeften derwaards met de
STUK

Schepen worden nagezeild. Dit hielp de ge-

heele Traankookery op de gemelde Eilanden in

duigen en bragc het flenfen der Walviflchen

,

om het Spek, in Vaten gepakt, naar 't Vader-

land te voeren, in trein, gelyk zulks tot heden

de manier gebleeven is.

Nieuwe Het duurde eenigen tyd § eer men hét waa-

onder *<£ &en durfde i om ^e ViïTchen in 't Ysoptezoe^

mm t ken; doch men vondt zich eerlang daar toege-

noodzaakt, alzo buiten 't Ys geen Vifch van

belang te vinden was. In *'t eerft nam ment

daar toe oude Koopvaardy-Schepen ; maar, de-

wyl deeze niet beftand waren tegen het ftooten

en aandringen der Schotfen, zo werden 'er nieu.*

Ive zwaare Schepen toe gebouwd , gelyk nog

heden gefchiedt, en niettemin verongelukken

'ér, jaarlyks, eenigen in -'t Ys. Want niet al-

leen dryven aldaar geheèle Ysbergen, en hef!

Ys is in 't algemeen byfter dik , maar de Ysvek

den , daar de Schepen aan leggen öm te viflcheny

ryn öok van zö veel ukgeftrektheid , datmenze

uit de Marfen niet kan overzien. Zelfs hec

loffe Ys, dat rnen Flarden noemt, dooreen

Stormwind in beweeging zynde geraakt, ver-

bryzelt menig Sfchip : 't welk niemand vreemd

zal doen, die bewiifi is of overweegt, aan hoe

veel gevaar de Schepen en Dyken , hier op

i èé
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de Zuiderzee , wanneer Ys van een Voet dik lafdeei*

in beweeging raakt , zyn bloot gefield* XXXX.

Ik vind het denkbeeld van Zorgdrager niet Hoofd-
STUK»

onwaarfchynlyk , dat de Walviflchen in de .
*

Winter , wanneer alles miffchien rondom de Zuid Ys of

Pool, tot aan de zeventig Graaden Breedte en 01ïl deöcil*

verder, digt bevroozen legt, genoodzaakt zyn

naar den Zoom van 't Ys te komen , om Lugt

te fcheppen. Het Ys, nu, ontdooit vroeger

midden in Zee , daar diep Water is , dan aan

de Kuften, en dit maakt, dat 'er na harde Win*

ters, in de Voorzomer, aan de Kuft van Lap-

land en Moskovie, tot Nova Zemblatöe, nog

een groot Veld van Ys gevonden wordt, ter-

wyl de Zee by Spitsbergen reeds open is. Dit

Ys> dat eigentlyk om de Ooft legt, plagt Zuid*

Ts genoemd te worden , dewyl het Zuidwaards

lag van Spitsbergen. Aan den Zoom van dit

Ys is, voor de Groenlandfche Kompagnie, dik-

wils met groot voordeel gevifcht , toen de Vifch

uit de Baaijen van Spitsbergen begon te ver-

loopen : doch men heeft naderhand bevonden *

dat 'er in fommige Jaaren niets was op te doen;

't welk daar uit fchynt veroorzaakt te worden*

dat deeze Dieren , door Waigats heen , een

vryën Doortogt hebben om de Ooft, en zig

zo ver te waagen , om dezelven by Nova Zem-

bla op te zoeken , is zeer gevaarlyk ; gelyk in

't jaar 1684 bleek, wanneer vyf-en twintig Ne-

derlandfche Schepen om de Ooft verongelukt

i..dee4. in stujc, zyo."
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I. Afdeel. zyn. In 'c volgende Jaar viel dit aan drie-cü-

XXXX. twintig Schepen te beurt.

Hoofd- Dit heeft dan de jfrefi ŝ Viflehery in trein
STUK*

i 't
gebragt , die nog heden geoefend wordt.

Weft-YsofDoor het ontlaaten van het Weer , naame-
by Groeit-

j^ ^ ^omt \n de 2ee , die toegevroozen was

geweeft, aan de Weftzyde van Spitsbergen

een opening, en daar formeert zig, aan de

Kuften van Groenland, een Zoom van Ysvelden

en Schotfen, waar in de Vifch zo 'tfchyntzig

veilig agt, ten minfte in taamelyke veelheid zig

onthoudt. Derhalve is dit Ys de plaats der he-

dendaagfche Groenlandfehe Viffchery, beflaan-

de de geheele uitgeftrektheid der Kuft 9 van de

hoogte van Jan Maijen-Eiland tot aan die van

Spitsbergen ; dat is ongevaar van de 70 tot 80

Graaden Noorder Breedte* Men tragt gemeen-

lyk op hooge Graaden in 't Ys te loopen , de-

wyl de Ondervinding heeft geleerd , dat zig al-

daar de meede Vifch onthoudt: doch 't gebeurt

ook wel, dat dezelve zig door het Ys verfpreidt

)

of meerder op andere plaatfen verzamelt , en dus

opgezogt moet worden 5 't welk dan dikwils ,

op die hoogte , een fchraalen Vangft veroorzaakt.

Mfehigtë Dat 'er
i

door den tyd , eenige verandering

Iea
g
vlfch.

*n de Loop-öf Verzamelplaatfen deezer Dierea

moet komen , is niet te verwonderen. Want

,

hoe groot van uitgeftrektheid de Wateren ook

zyn , daar zy zig in onthouden , het getal van

deeze Zee-Monfters , welken men reeds vernield

heeft, is zo groot, dat 'er al een onverbeelde-

lyktf
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lyke menigre van zou moeten zyn In de Noor- 1. Afdeel,

der Oceaan, om niet kennelyk te verminderen. XXXX.

In fommise Taaren, zegt Zorgdraager, wer- HooF°-
STUKe

den, op de gemelde plaats, wel agttiexi-of ne»

gentien honderd Viffchen gevangen, waar by

men nog tellen moet de zodanigen , die gedood

zynde weg zinken , of met de Harpoen in 't

Lyf onder 't Ys glippen en aldaar fterven. Uit

de Lyft , die in zyn Wetk daar van opgegeven

wordt, blykt dat, van den jaare 1669 tot aan

1725 , door de Nederlanders gevangen en 't huis

gebragt zyn , meer dan vyfenderlig-duizend WaL
viffchen. Indien nu , geduurende deezen tyd ,

door andere Natiën nog vyfduizend zyn ge-

vangen , zo maakt dit veertigduizend , en , de-

wyl de Vangil in 't voorfte der voorgaande

Eeuw zo voordeelig was , dat men Noordsvaar-

ders moeft afhuuren om de Thraan te kaden,

die twee Togten deeden op een Jaar naar Smee-

renburg; zo is 't niet te denken dat de Vangft ,

een vyftig of zedig Jaaren voorlyker, minder

zal uitgeleverd hebben , dat is over 't geheel

tagtigduizend , en hier nog by doende twintig*

duizend voor 't getal der Viffchen , die na het

jaar 1725, tot heden, gevangen zyn door de

Nederlandfche en andere Schepen , zo zou het

getal deezer Zcc-Monfters , die men in de tyd

van anderhalve Eeuw vernield heeft, honderd*

duizend fluks bedraagen.

Verfcheide andere Natiën hadden, in'teerfi:, Vangft

ook haare Traankookeryën op Spitsbergen, elk <!
e' Eng«l*

1. Duu ni.srus. Cg aan
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Hoofd-
stuk.

I.AFDEEL« aan een byzondere Baay, die daar van nog den

XXXX. Naam voeren van Engelfebe, Deenfcbe en Kam-

burger-Baayen> als ook van Biskaijer-ïïook.

Deeze vier Natiën zyn de eenigften byna , die

zig, behalve de Nederlanders, mee den Vangft

der Eüandfche of Baay-Walvifichen bemoeid

hebben, en deeze allen werden, door't verloo-

pen van den Vifch , In gelyke ongelegenheid ge-

bragt als de onzen. De Engelfchen hebben nu

en dan deeze ViiTchery * op gelyke manier als

de Nederlanders, getragt door te zetten, doch,

't zy door onbekwaamheid van hunne Harpoe-

niers of anders , zy zyn 'er t'elkens zeer kort af

geraakt. De. Zuidzee-Kompagnie ondernam het

\h 't jaar 1724, met zo goeden uitflag, dat 'er

eerlang vyfentwintig Schepen werden ui tgeruft,

maar binnen agt Jaaren v/as die drift weder uit-

gedoofd , en , inderdaad , men rekende , dat zy

een groote Somme daar mede verlooren had. In

't jaar 1750 begonnen de Engelfchen weder

met grooten ernft, huurende Kommandeurs en

Volk, met hoog Handgeld, te Hamburg; zo

dat in 't jaar .1753 wel vyftig Schepen , uit ge-

heel Grooc-Brittannie , naar Groenland voeren >

én in 't jaar 1760 was het getal der Engelfche

en Schotfche Schepen, die op den Wal vifch»

vangft uitzeilden , met elkander, negenendertig:

't welk egter niet beantwoordde aan het voor-

geeven van tagtig Schepen derwaards te zullen

uitruilen ,•• gelyk men in 't jaar i754fprak. Het

zou onbegrypelyk zyn dat , ftaaade den tegen*

woor-
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woordïgen Oorlog met Vrankryk, die Viffchery
1. Afdeel*

dermaace door hun vportgezec worde; indien x\XX.

het niet bekend was, dat dezelve, fcdert het *\°°¥S*~

jaar 1751, door een Onderftacd van 't Parle-

ment, zynde een Premie van 40 Schellingen per

Ton , voor ieder Schip , dat men derwaards af-

vaardigt , en tevens door een Premie voor den

Kommandeur en 't Scheepsvolk van dat gene,

*t welk de meefre Vifichen gevangen heeft,

aangemoedigd werde.

't Schynt dat de Deenen zig , federt het ver- van 'êè

loopen der Vifichen van Spitsbergen , niet veel
*"*

gr̂

met den Walvifch-Vangft bernoeijen. DeHarfMners.

burgers , egter, hebben tot nog toe daarmede,

gelyk ook met de Robbenflagery , aangehouden,

en 'hoewel het getal van Schepen, diezy jaar-

lyks uitzenden , met dat der Nederlandfche Sche-

pen in geen vergelyking kbmt, is het egter nog

taamelyk groot. Zy zyn 'er, geduurende negen-

tig Jaaren, vry geftadig mede voortgegaan en

hebben, in lommige Jaaren wel over de vyftig

Schepen uitgeruft. In 't jaar 1733 werden,

door die van Hamburg en Altona, twintig Rob-

beflagers en een-en veertig Schepen naar Groen-

land en Straat Davis afgevaardigd. Hunne Vis.'

ichery volgt byna den trein der Nederlandfche,

't geen minder te verwonderen is , dewyl dezel-

ve byna rtict één foort van Schepen en Scheeps.'

volk gefchïcdt. De Stad Bremen voegt
5
er,

doorgaans , nog een of twee Schepen by. Het

is hun meer dan eens gelukt, rnet ruim vyftig

1, teil. iii.siwK. Gg 2 Sche*
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Hoofd
STUK.

I. Afdeel. Schepen over de vyfbonderd Viflchen te vangen

XXXX. in één Jaar; dat is, ongevaar tien Viflchen en

meer dan driehonderd Kwarteelen ieder Schip

,

door malkander gerekend; 't welk dan een zeer

breede Viflchery maakte ; doch 't is hun ook

rneermaalen zo tegen geloopen , dat hunne

Schepen grootendeels ledig 't huis kwamen, en

dat zy , door malkander gerekend , maar twin-

tig of dertig Kwarteelen hadden, 't Getal der

Viflchen, door hun van den jaare 1670 tot 1725

gevangen , beliep over de tienduizend, dat is

twee zevende van den Vangft der Nederlanderen

in die 56 Jaaren; daar het getal der Schepen,

door hun uitgeraft^ zes-en-twintighonderd en

twee, of nagenoeg een derde , en datdergeblee-

vene of verongelukte Schepen 93 wasgeweeft.

De Nederlanders hebben wel eens, op één

de twee-

701 ge-

beurde , toen ieder Schip , door één gerekend >

over de tien Viflchen en veel meer dan drie*

honderd Vaten Spek hadt : doch gemeenlyk be-

paalt die Vangft zig tot veel minder dan dui-

zend en bedraagt dikwils geen vyfbonderd Vis.

fchen. 't Schynt dat het voordeel van deeze

Viflchery federt een reeks van Jaaren groote-

lyks vermindert. In twaalf Jaaren tyds, van

1679 tot 1690, die beiden ingeflooten , vind ik*

dat 2209 Schepen voor rekening van de Neder-

landers uitgevaren zyn, die met elkander ge-

vangen hebben 11136I Viflchen, waar van ge.

ko.

Verminde-

ring van den jaar, gevangen en t huis gebragt oven

fchen duizend Walviflchen; gelyk m t Jaar r
Vangft.
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komen zyn 442193 Vaten of Kwarteelen Spek; i.Afdeel»

dan is ieder Jaar , door malkander gerekend 3 XXXX.
184 Schepen, 928 Viflchen en 37849 Kwartee- Hoofb-

len , en dus ieder Schip omtrent 206 Kwartee-

len. In vyfentwintig Jaaren, van.1701 tot 1725»

zyn uit de Nederlanden gezeild 3771 Schepen»

die 't huis kwamen met 13284 Viflchen, be„

draagende 513066 Vaten Spek; en dus 151

Schepen, 531 Viflchen, 20522! Kwarteelen
7

$

Jaars ; dat is ieder Schip omtrent 136 Vaten of

Kwarteelen. Ondertuffchen zie ik niet dat de

grootte der Viflchen, federt een Eeuw, veel

verminderd zy. Zy leverden , in de gemelde

twaalf Jaaren , door malkander , het ftuk om-

trent 41, en, inde gemelde vyfentwintjg

Jaaren , het ftuk ruim 38 Kwarteelen uit» En

fchoon de meefte Viflchen thans klein zyn

,

van twintig of dertig Kwarteelen, zo wordt

'er egter, nog nu en dan, een enkele Walvifch

gevangen van over de vyftig , zedig of zeven*

tig Vaten Spek (*).

Deeze vermindering van den Vangfl: in Groen- De str*stm

land , inzonderheid plaats hebbende in het voor- fcn̂

fte deezer Eeuw, deedt onze Nederlanders den-

ken om het voorbeeld der Biskaijeren, die het,

beweften Groenland om, naar de Straat Davis

gewend hadden , naar te volgen. Na 't jaar 17 20

is zulks eerft met ernft doorgezet, en in 't jaar

*73o

(*) By voorbeeld, in. 't jaar 1759 bragten twee Kcm-
niandeurs , voor Amfterdammer Rekening, ieder één

yifch 't huis , de een van 74 , de ander van 72 Vaten»

i, D&6L. UI Stvk, Gg 3
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LAfdeel. Ï730 zag men byna even veel Nederlandfche

XXXX. vSchepen derwaards zeilen als naar Groenland ,

Hoofd- ^erwvl de Eü^elfchen twintig Schepen naar

Straat Davjs zonden , die egter maar 9 Viffchen

't huis bragten. In tegendeel hadden 82 Neder-

'landfche Schepen in de Straat Davis, geduuren-

de dat Saizuen, 21 1| Vifch, en 87 Groenlands-

vaarders maar 37 Viffchen gevangen : zo daule

Straat Davis Viffchery wel vyfmaal zo veel Spek

uitleverde. Dit moedigde ons Volk zodanig

aan, dat in 't volgende Jaar 95 Schepen naar

de Straat Davis en maar 68 naar Groenland

werden uitgeruft, waar van de eer ften 250, de

Jaa r ften maar 51 Viffchen hadden, en in de Va-

ten Spek was het verfchil nog grooter. Der-

halve werden, in 't jaar 1732, tot 137 Schepen

uit de Nederlanden derwaards afgezonden. De
Straat Davis Viffchery bleef niet lang zo voor-

deelig. In vyf Jaaren, van 1732 tot 1736, is

het getal der Nederlandfche Schepen, die der-

waards zeilden , 't eene Jaar door 't andere gq-

weeft 107, dat der gevangen Viffchen EEi in 't

Jaar, en dei* Vaten Spek 1x585^; zo dat ieder

Schip , door malkander , ruim 2 Viffchen , dat is

108 Kwarteelen , med^bragt , en ieder Vifch , door

malkander, 53 Kwarteelen uitleverde. Sommi-

ge Jaaren ook , wanneer de Viffchery in Groen-

land beter flaagde , gepaard met de vroegtydi-

ger en zwaarder uitrufting, hebben de Vaart

naar de Straat Davis allengs wederom doen

verminderen f en die naar Groenland vermeer-

de
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deren : zo dat ïn 't jaar 1740 maar ^ï^fArn^
Nederlanden naar de Straat Davis voeren, en xxxxl
federt is 't getal nog al kleinder geworden. 'Hooi--»- *

In 't laatft der voorgaande Eeuw was deeze
STLh"*

„.«

,

. , , i \ ,. Staat van
Viiicnery, in t algemeen , taamelyk v.oordeeug ; denWaU

dewyl van 't jaar 1669 tot 1700, dat is 5 omdat vikh

de Vaart drie Jaarea geftremd was of verboo-

den 3 in 28 Jaaren tyds, door 4158 Schepen ge-

vangen en- t'iiuis gebragt waren 21974 ViiTchen

;

dat is, 't eene Jaar door 't andere van 148J

Schepen 785 Viiïchcn,. en dus hadt ieder Schip.

''-over de 5 ViiTchen; zo dat 'er, wanneer men 2

of 3 Viflchen rekent voor de Onkoften, over 't ge.

heel nog vry veel op gewonnen werdt; niet-

tegenstaande 'er, geduurende dien tyd, 222

Schepen in 't Ys gebleeven en verongelukt wa-

ren , dat is 8 in 't Jaar. In 't voorde deezer

Eeuw, van 1701 tot 1725, is 't voordeel veel

jninder geweeft , gelyk ik reeds heb aangemerkt.,

doch heeft over 't geheel nog rykelyk de Onkos.

ten kunnen goed maaken , nietcegenftaande 'er

,

jn die vyfenvuoiiUig Jaaren, 95 Schepen , dat is jaar-r

lyks omtrent 4 , gebleeven zyn. In de laatfte

Jaaren is deeze Viffchery door ons niet verlies

gedreeven en fchynt hand over hand te vermin-

deren : want de Vangft was
In 8 Jaaren, van 1732 tct 1739,

Groen!., "} Jaarlyks fomrr. 3 |l v ,

(fcl
r'rumï 134I Vaten

Str. Dav. > ieder -< omtr.2 S
1V*S* < mtr. 98 >Spek

Door eenJ Schip ^omtr.2§J
U1

^ointr.nój
F

*

In 6 Jaaren, van 1755 tot 1760,

Groen!. ^ Jaarlyks fruim 3 3 V1^ }

fruim 9^1 Vaten
Str. Dav. >- ieder < ruim 2 1 > „ '

-< ruim 104 >»SpejL
Door eenJ Schip ^omir.3 J igeen 94J

It Dew. III, Siuk, Gg 4, lil
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472 Beschryvino van pË

I. Afdeel. In de gemelde agt Jaaren was het getal deT

XXXX. Schepen, naar Groenland en de Straat Davis , 't

Hoofd- eene Jaar door 't andere gerekend , byna even

groot; doch in de laatfle zes Jaaren zyn 'er,

door malkander, maar twintig 's Jaars naar de

Straat Davis -geweeft.

Manier ®Q Maüier van ViiTchen heeft, eigentlyk ge-

van Vis- fprokea, weinig byzonders in zig, en beftaat

meer in moeJi^neid, yver en bekwaamheid,

dan in KonH:. Men moet de WalvilTchen met

de Schepen gaan opzoeken tuflchen de Schot-

fen of aan den zoom der Ysvelden, of in Baai-

jen , daar zy zïg onthouden. Wanneer men 'er

van verre ziet , of aan hun Snuiven en Blaazen

ontdekt , worden zy met Sloepen nagezet , en5

als men 'er genoegzaam digtby gekomen is, een

Harpoen of meer daar in geworpen, waar aan

,

ten einde van den Voorganger , een Lyn vaft is

,

welke men met andere Lynen langer maakt , naar

vereifch. Dus wordt één of meer Sloepen van

den Vifch , die zig getroffen engekwetft voelt,

fomtyds met zo veel geweld voortgefleept, dat

het Schip, met volle Zeilen , haarnaauwlyksby

kan houden. Men wordt den Vifch niet altyd

even gemakkelyk meefler; fomtyds loopt hy

zig zelven dpod , fomtyds moet hy met Lenfen

dood geftooken worden ; fomtyds verheft men

hem onder 't Ys ; fomtyds fterft hy aldaar , nog

aan de Lyn vaft zynde, en dan is het zeer

moeielyk hem 'er vandaan te krygen. Ook zinkt

een Vifch wel eens zodanig weg , dat men hem

nies
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niet meer te zien komt, en dan is hy geheel^
Afdhel#

veiiooren. Wanneer het gelukkig uitvalt, ont- xxxx.
dekt men zyn fterven aan het kenteren , met den Hooro-

Buik om hoog: dan wordt hy* metztóStaart-
STUK *

end voor, naar 't Schip gefleept, en, op zyde

van 't zelve vaft gemaakt, leggende in'teerft,

doordien hy met den gaapende Bek zo veel Wa-
ters ingenomen heeft, van boven byna gelyk

met de oppervlakte der Zee : maar den volgen-

den dag is hy reeds zes of zeven Voeten geree-

zen ; en den derden dikwiis zodanig , dat men

zig genoodzaakt vindt, om 'er, onder de Vin,

een Gat in te iteeken , of een Sneede te gee-

ven in den Buik; waar door dan, met zwaaren

Stank, veel Wind geloosd wordt , en dus flenkt

het Kreng genoegzaam om het te kunnen fnyden.

Dewyl 'er onvermydelyk vereifcht wordt den Schier-

Walvifch met de Harpoen te raaken. wil men
bo£8 voor#

<,
gelteld,

denzelven magtig worden , en fommige Har-

poeniers, door fchroom of onbekwaamheid,

dezelve niet in den Vifch weeten te werpen

,

voor dat zy digt by , en , om zo te fpreeken , op
den Vifch zyn met de Sloep; zo heeft zeker

Engelfchman, genaamd J. Bond, Med. Dok-
tor, nu tien jaaren geleeden, aan de Koningly-

ke Sociëteit van Londen een Werktuig voorge-

dragen, waar mede hy meent, dat men den

Vifch veel zekerder, en verder af, zou kunnen

fchieten (*). De Nederlanders ondertuflehen

,

die

(*) Zie de Uitgezakte r*rhanddin*e». II. Djeeu
Madz. i.

l.D&fii. 1IIStV£» Gg 5
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LAFDEEL*die Harpoeniers hebben, welke den Vifch wei

XXXX, op dertig en veertig Voeten afflands kunnen
Hoofd-

treffel̂ 9 hebben dit Werktuig niet van nooden,

en ik
N
ïste3Hét zien dat de Engelichen , federc

dien tyd , 't zy dat zulk een Werktuig door

hun gebruikt of niet gebruikt zy, gelukkiger in

de Viffchery dan te vooren zyn geweeft. Door

66 Engeliche Schepen werden, in 't jaar 1757,

maar 91 Viffchen 't huis gebragt. Het zou van

meer uitzigt zyn , indien dit Werktuig ftrekken

kon om den Vifch eensklaps te dooden , gelyk

de tytel van zyn Vertoog fchynt aan te kondi-

gen (*) ; doch ik zie uit de Befchryving niet

dat hy zulks daar mede op 't oog heeft.

Het dood Dit laatfte, ondertuflchen , is jets, 't geen
fchicren

n DS bedenkens, wel in overweeginz

zca. mogt neemen. Want, indien de Walviffchen

op een bekwaamen afftand, (tel eens van 100

Voeten , konden dood gefchooten worden , zo

zouden 'er zo veelen niet ontglippen; menhadc

minder moeite en ftelde het Volk niet zo veei

in gevaar. Door middel van Buskruid, beken

ik, kan dit niet wel gefchieden; maar, men

moeit daar toe een foort van Stukken uitvinden,

die zonder Slag, Vlam of Rook te maaken , ge-*

lyk een Windroer, een genoegzaam zwaar,

Jpits Werktuig, of een Kogel , fchieten konden:

dan werden 'er de Viffchen niet door vervaard

gemaakt*

Van

(*) ^A Machine fer hilling of Vfhates noemt hy heu
&el?e. Phil* Trans» ïqï 1751. p« 429,
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Van het Spek der Walviflehen wordt , gelyk i. Afdeed
bekend is , na dat hetzelve tot Vinken is ge- XXXX.
fneeden of klein gekapt, een foort van Olie ge- Hoofd-

kookt, die men Tbraan noemt; welk woord, "/

2:0 de Heer Anderson aanmerkt 3 oorfpronge- van het'
;

lyk is van de Noorder Moskovieten, die aller-
s^€k'

eerft de Olie der Viflchen , om in de Lampen

te branden, zenden gebruikt hebben. Anderen

verbeelden zig, dat deeze Olie dien naam voert,

om dat zy Traanswyze uit het Spek druipt. Die

Thraan, welke van 't verfche Spek gemaakt plagt

te worden , door 't zelve of daar te Lande , ge-

lyk op Spitsbergen en Jan Maijen Eiland door'de

Nederlanders gefchiedde , of op de Schepen, ge-

lyk de Bi-skaijers fomtyds deeden, te kooken;

hadt op ver naa zulk een onaangenaame Reuk

niet , als die , welke gekookt wordt van het in

Vaten gepakte en herwaards gevoerde Spek. De
Franfchen maakten derhalve van hanne Thraa'n

veel gebruik, om inde Lamp te branden, als >'

ook tot het rafineeren van de Zwavel en bereiden

van eenige Soorten van Leder, daar men die

noodwendig toe.hebben moet. In de Nederlan-

den wordt de bede Thraan meeftal tot het maa-

ken van groene Zeep gebezigd, en van de dik-

te Prut en Lil uit de Bakken , daar de eerft-

gekookte nog heet zynde Thraan in te verkoe-

len gedaan heeft , ftooken de Prutkookers brui-

ne Thraan , die voor de Leertouwers en Scheeps-

tïmmerluiden dient. De Vinken , daar de eerfie

Thraan van is gekookt , worden bewaard tot

I. Deel. III. Stuk.» HoH-



47<5 Beschryving van de

Ï.AFDEEL.Hon^en*K°ft en fomtyds maakt men 'er ook

XXXX. wel in de Lymkookeryën gebruik van.

Hoofd- gen anc|er voornaam produkc van deeze Zee-
gras. r

De
monfters zyn de Baarden , die men in Groen-

Paarden, land flegts aan Boffen laat , doch by de Thraan-

kookeryën fchoon maakt en van elkander klooft,

en verder befnoeit of zuivert van het Hair,

dat aan de dunne zyde zit. Ongemeen groot is

de veelheid , die van dezelven , wanneer zy aan

Riemen gefneeden zyn, onder den naam van

Baleinen , (welk woord van den Franfchen Naam

der Walviffchen afkomflig is) , zo in de Ryg-

Jyven of Keurfen en Kourfetten , als in de Hoe-

pelrokken der Vrouwsperfoonen, en ook in an-

der Gewaad , gebezigd wordt. De hooge Prys

deezer Baarden heeft de Viffchery, in deeze

Eeuw, nog merkelyk onderfteund.

Gebruik Voor 't overige wordt , van de Europeaanen,

vÜL/h ^aauwlyks eenig gebruik gemaakt van andere

mz. Lighaamsdeelen der Walviffchen. Alleenlyk

brengen zy de Kaakebeenen fomtyds met zig

,

die men dan wel tot Paaien bezigt. De Kraan,

of het Been uit het Teellid der Mannetjes , wordt

ook wel medegebragt , doch meer tot zeldzaam-

heid, dan tot gebruik; hoewel men zig plagt

wys te maaken, dat 'er een byzondere kragtin

ftak, tegen de Witte Vloed en de Roode Loop.

De Knok-Olie, uit de Walvifchbeenderen

,

fchynt zeer oploffende en verwarmende te zyn.

Van het Vleefch maaken ook verfcheide Natiën,

sn inzonderheid de Groenlaaders, zo zy het

mag-
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xnagtig kunnen worden , hunne Spyze. Sommi-
ja &FmEU

gen verhaalen , dat de Tong zeer lekker is van XXXX.
Smaak. Hoofb-

STUE.

(2) Walvifch met Blaasgaten midden op den jr

Kop , aan 't end van de Rug een Vetvin. Pttf/dm*
Viavifch»

Deeze Soort fchynt het geweeft te zyn , waar

aan de Grieken den naam gaven van Pbalaina of

Balaim? en welke van de Franfchen hedendaags

Gibbar geheten wordt; doch de Engelfchen

geeven 'er den Naam aan van Finfifcb of Fin-

lack-Whale, om dat hy een Vin agter op de

Rug heeft; gelyk ook de Nederlanders hem

Vinvifch noemen, en fommigen zyn van ver-

beelding ? dat het geen andere WalvifTcheri

zyn , die 'er in de Atlantifche Oceaan , tuflchén

de Keerkringen, in de groote Zuidzee, en el-

ders zwemmen. Hy komt in de Indien en by

de nieuwe Wereld menigvuldig voor , zegt de

Heer Brisson. Linnjeus fchryft 'er, in 't al-

gemeen , den Europifchen Oceaan tot eene woon-

plaats aan toe.

i Deeze Walvifch is van niet minder langte Geffafe

dan de Eilandfche, Spitsberger of Groenland-

fche Baay Walvifch , doch heeft het Lyf veel

dunner. Hy verfchilt 'er ook wel inzonderheid

van,

(f) Balaena Naribus in medio Capite , Doifo exfremo

Pinna adipola. Art. Gen. 77. Syn. 107. Faun. Sun. 265-,

Syft. Nat. Balaena edenrula Corpore (rri&iore, Dorib

pinnaro. Rat. ?isc. o.Phyfalis bellua, ïlvePhyfefer. Gesn,
rtsc. 723 Phyferer VVill. Iclph. 41. Rond. Pisc. 48^
Fmjifcb. Mariens Spitsb. 12?. Tab, Q. F. C,

L Dkki. lil. Stuk,
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f.AFDE.EL.van, doordien hy op de Rug, naar de Staart

&XXX. toe, eene regtopftaande fcherpe Vin heeft,

Hoofd- van faiQ f v jer Voeten lang; daar zvne Vin-
STUK.

. .

'

. r - rr *

Tr. > r , nen , op zy.ae , van zes of zeven Voeten z^n.

Zyne Baarden zyn korter en blaauw vankleür;

de Huid is glad, bruin op de Rug en aan den

Buik wie : de Staart veel grooter dan in de ge-

woone Walvifch. In zyne bult of verheven-

heid op den Kop , die egter laager en zo groot

niet is, heeft hy ook een dubbeld Kanaal of

twee Blaasgaten om he: Water uit te werpen

,

dat hy met veel meer geweld en geraas doet dan

de anderen.

Eigen- Hoewel deeze Vifch zig mede in het Ys by
(chappen. Spitsbergen en in Groenland onthoudt, wordt

hy doch zelden gevangen : aan den eenenkanc,

dewyl het veel gevaarlyker is hem aan te doen,

a,lzo hy fchrikkelyfc met de Staaft: en Vinnen

Haat, en moeielyker hem meefler te worden,

om dat hy ongeiyk vlugger is dan de Walvis-

fchen; aan den anderen kant, uit hoofde van

zyn Spek, 't welk, vaft en fchraal zynde, wei-

nig Thraan uitlevert. Wanneer zig veelen van

deeze Vilichcn
(

vertoonen , worden 'er geene

Walviflchen meer gezien. Hy nuttigt ook an-

der foort van Spyze : want zyn Aas zyn Harin-

gen, Makreelen en andere foorten van Vifch.

Een Vin» In 't na-jaar 1682, vondt een Vinvifch zig

vifch ge-
bezet p de Zeeuvvfche Stroomen. Den 5 Ok-

vangen op ,1
*f

deZeeuw- tpber, van dat Jaar, werdt hy eerft gezien voor

't Goesfche Diep; 's anderendaags voor Kooit-
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jés-Plaat en den 7 was hy , zo 't fchynt , tus
j t afdeel.

fchen het Eiland van ter Tholen en Duiveland, XXXX.

door het Water, dat men de Keeten noemt, Hoofd-
stuk»

heen , tot in het Maftgat naar de Zype geko- „. , R ..

men. Zeker Schipper met zyn Jagt, waarmede

hy ee'nige Tarw van Voffemeer naar de Oude

Tong gebragt hadt , door de Zype ledig terug

komende , lag met laag Ty by de Schorre aan 9

ch flapte 'er uit om Moffelen te raapen : mid-

delerwyl zag zyn Zoon den Vifch , die nu eens

boven kwam, dan weder onder Water dook,

en telkens , by het boven komen , een dikken

Straal (*) uitblies. Eenige anderen, die ook

Moffelen raapten op deeze Plaat , vervoegden

zig met den Schipper naar den Vifch , en ftaken

hem, terwyl hy aan een (teilen kant lag, met

Haaken in 't Lyf. De Vifch fchoot aanftonds

naar de diepte, en al het andere Volk gmg weg;

doch de Vader en Zoon zeilden hem agter naa

in de 'Moffelkreek 9 bezuiden den Polder van

'St. Philips-Land ; alwaar hy fnel voortzwom

,

hebbende doorgaans wel vier Vademen Water,

Eicdelyk hem ingehaald hebbende, kwamen zy
hem met het Jagt zo naby , dat de oude Man
'er een Gat in fneed , daar hy aanftonds zyne

kleine Dreg in zette, en, dezelve aan ftukken

gerukt zynde door den Vifch, zyne groote

Dreg,

(*) Ik vind maar van een Straal gemeld ; egter is dit

Let Kenmerk der Vinviffclien met, gelyk wy gezien heb-

ben ; doch ik h§b hem onder geea ander Soo.it knnneia
plaatzen,

J.Diïii. HIStw.:,
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I. Afdeel.
Dreg , waar aan het Dier hun fnel voortfleepte,

XXXX. doch na verloop van eenigen tyd ftil hieldt , doen-

Hoofd- $c niets dan Water blaazen en met de Staart

(laan. Middelerwyl dreeven zy met den Vloed

verder Landwaards in, en de Schipper (lak den

Vifch op nieuws met een Mes in 't Lyf , ver-

wydende het Gat naar den Buik toe. Een Schip-

per van Bergen op Zoom kwam hun by, ho-

pende deel te krygen aan den Buit , doch zien-

de dat de Vifch van zulk een Wonde niet ftierf,

verliet hy hun. Niet lang daar na keerde zig

de Vifch met den Buik om hoog , die wit was

en vol diepe Vooren in de langte. Men kwam

hem met het Jagt op zyde, en de Vader fneedt

hem een Gat in den Buik, waar op de Vifch,

door zyn geweldig flaan met de Staart , hun in

geen kleine verlegenheid bragt , en nog meer door

het Roer af te ftooten met zyn Neus. Tegen

den avond raakte hy eindelyk dood v en rolde op

de Plaat tuflchen de Oude Zype en Philipsland,

daar zy hem , die het Dreggetouw verfcheide

Slagen om het Lyf hadt, met de Dreg vertui-

den en geruftelyk gingen flaapen.

Spek daar 's Anderendaags kwam veel Volks van St. An-

^genee
"ne-Land, daar tegenover, als ook van de an-

dere Eilanden , om deezen wonderbaaren Vangft

te zien ; doch men liet den Schipper met zyn

Zoon , zyn Broeder met deszelfs Knegt en nog

een Neef, die 'er met een Schip by gekomen

waren, met den Vifch begaan. DeezevyfMan

fnecdea 'er zo veel Spek af, als doenlyk was,
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en kreegen dien Dag, naar giffing, omtrent
i.afdeei,

vyfduizend Ponden 't Schepe. De Staart werdt xxxx
*er toen ook afgehakt, die 10 Voeten breed Hoofd-

was, zynde de langte van den geheélen Vifch
slü?u

II f2 13iiC.fi

geweeft 50 Voeten, en de dikte als een Trek-.
?

fchuit. Op de Rug was hy zwart, in 'c mid*

den wat bleeker, blaauwagtig als Ley, naaf

den Buik toe witter , en onder aan den Buik

als een Kabeljaauw , zonder Schubben. In \

luidden op de Rug hadt hy een Vin,- hoog twee

en breed vier Voeten; aan beide zyden een

Vin , van Mans langte , drie Voeten breed , en

zo zwaar als een Man kondraagen. Zyn Smoel

was taamelyk groot, doch het Keelgat zo naauw,

dat 'er niet meer dan de Arm door kon. Da
Tong was kort en dik , even als een Kuffen ,

zagt in 't aanraaken , van kleur eens Menfchcn

Tong gelykende , doch ter wederzyde bezet met

het ruige Hair der Baarden, die van de by ko-

mende uit nieuwsgierigheid meeft uirgefneeden

of gefeheurd , en tot een gedagtenis mede ge»

nomen werden. Men hadt egtcr een Bos van

86 Baarden, benevens de Staart en cenKaake-

been , ook in 't Schip gcbragt. Het binnenfïe

van den Bek, daar de Tong op ruftte ^ geleek

een zagt Bedde , blaauw van kleur , zonder ee-

mge onzuiverheid. Het Kaakebeen werdt tien

Voeten lang en 14$ Ponden zwaar bevonden.

De Vifch, 't geen aanmerkelyk is, maar dertig

Uuren dood geweeft zynde, was nog niet koud.

Men hadt geen Gereedfchap om hem tg Jcente3

i.Dtti ijl. stv*. H rep^
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I. Afdeel,
xxxx.
Hoofd-

stuk.

Vinvifch»

Jupiter

Vifch

in t

jaar 1725
gevangen

ren , zo dat de onderde helft verlooren ging
;

doch uit het Lyf werden nog wel 500 Ponden

Reufel gehaald , en mede in het Jagt gebragt.

Het Spek was, op de meefte plaatfen, drie

Duim dik bevonden. Men bragt hetzelve , ver-

kogt zynde , naar Sardam , en middelerwyl werdt

de Staart-, het Kaakebeen en de Baarden, te

Delft, 's Haage en Haarlem, aan veele nieuws-

gierigen vertoond (*).

Deeze zelfde Vinvifch is het waarfchynlyk,

welken de Groenlandsvaarders Jupiter noemen

:

want, aan den eenen kant, wordt die naam ge-

voeglyk van het Biskaifche Woord Gibbar, dac

men by verbaftering Gubartas en Jubartes uit-

fpreekt, afgeleid; aan den anderen kant zyn

de meefte eigenfehappen van den Vinvifch,

zyn geweldig blaazen , flaan en fungeren , op

deezen Tytel toepaflelyk; gelyk ook, dat hy

,

als of hy de Koning der Viffchen ware , dezelven

bang maakt en verjaagt. De naam van Gibbar

was, buiten twyfel, van de Bult op de Rug,

die de gemelde Vin maakt , afkomftig.

De Heer Anderson , die den Jupiter voor-

del t als zyne vierde Soort van Walviffchen

,

geeft zig veel moeite om te ontdekken , of de-

zelve ook van den Vinvifch verfchillen moge.

Ten dien einde ftrèkt de volgende Befchryving,

door hem ontleend van een Kommandeur, die

'er

(*) De zeldzame en nooit gehoorde Wahifcbyan&fi,

Leid. 1684,
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f
er in den jaare 1723 één gevaügen hadt (*) > j# afdeed

en door andere Viffchers beveiligd. Deeze XXXX.

Vifch heeft den Kop zo groot: niet als de ge- ^0FB~

r ° STUK,
woone Walvifch, maar veel langer en fpitfer; T7È

.r7

de Bek is ook puntiger, het Lyf dunner en

van agteren fcherper. Hy fheeft twee Gaten

,

door welken hy Water blaaft, en waar mede

hy de Lugt uitlaat met zulk een Geluid, alshec

fluiten van een Menfch met den Mond , maar

ongelyk zwaarder en flerker ; dat de gewoone

Walvifch niet doet. De langte gaat fomtyds

die van denzelven te boven, maar deeze, wel-

ken de gemelde Kommandeur ving, was flegts

van zedig Voeten op 't hoogde. De Hujd zit

ruim om den Vifch, en met kreukels, even ofzy

'er niet aan gehegtware, zyndc van kleur zwart*

agti^ blaauw.

Deeze Vifch , die in 't jaar 1 723 gevangen

werdt, hadt, behalve de Vin op de Rug, en onder

dezelve, een langwerpige Buk. Gekwetft zyn-

de gierde hy yzelyk , als een Varken dat ge-

keeld wordt, en de Vifch, die by hem was, wil;

de hem niet verlaaten , ja ftrekte zig , toen hy

reeds dood was, over hem heen, maakende

een fchrikkelyk getier. Men befloot 'er uit,

dat het een Mannetje en Wyfje geweeft zal

zyn. De Vifch was zo dol, toen men hem

aan-

(*) In 't jaar tj^S , is door W.Wejfels % Kommandeur
van een Amlterciamfch Schip, ook een Jttpiter gevais-

gen.
\

I. Deel. III Stuk, Hh 2
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ï. Afdeél. aanrandde
;

dat hy , in plaats van te vlugten

,

XXXX. gelyk de 'Walviffchea anders doen 9 tegfc op de
Hoofd, gloep aanzwom , en met een Slag van zyn

STUK» 1 ' -« /»

Fmvifch.
Staart drie Man zodanig trof, dat zy 'er uit

ftooven en , half verpletterd zynde , verdronken.

Hy hadt, gelyk de Walviffchen , geen Tanden,

en de Baarden waren buitengemeen kort, ten

hoogde maar twee Voeten lang , zeer breed van

onderen en bygevolg omtrent driehoekig, Hy
gaf maar veertien Vaten Spek , dat doorfchy-

nend was en Waterig , geevende , wanneer het

op 't Vuur gebragc werdt, veel Waafem en

weinig Thraan.

2lee Ei- De Heer Anberson merkt daarenboven aan

,

*e
\
s

,

° L

dat de Nek 3 Rug en zelfs de Vin van deezen
Gallen aan °

de Huid. Jupiter*Vifch , beladen waren met een verbaa-

zende menigte van Zee-Eikels of Gallen , die

ver in de Huid ja zelfs in het Vet geworteld

zaten , en bewoond werden door een foort van

Wormen, zynde van boven met een klein geel-

agtig Velletje geflooten. Deeze Infekten, ge-

lyk ook Schulpen, Zeeruy, Wier en andere

Waterplanten, worden, volgens het getuigenis

der Groenlandsvaarderen , zelden gevonden dan

aan oude en nooit aan de eigentlyke Walvis-

fchen; waar uit het zeer blykbaar is, dat de

Vinvifch een andere manier van Aazen heeft,

zoekende waarfchynlyk zyn Voedzel op den

bodem der Zee.

In de Verhandelingen der Koninglyke Socië-

teit van Londen, vindt men insgelyks gewag

ge-
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Vinvifcb.
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gemaakt van zekere pubs of jonge Walviiïchen, L Afdsfx»

gevangen zyndé by de Bermudes-Eifonden , wel- XXXX.
ker Rug fcherp toeliep, gelyk hec Dak van een Hoofd-

Hais , en die den Kop zeer dik hadden , we-

derzyds geheel omringd met zeer hooge Bul-

ten; de Rug zwart en den Buik wit. Men
fpreekc daar veel van derzelver vlugheid en ver»

baazende kragten , en van het afgryzelyk getier

dat zy maaken, na dat zy gekwetit zyn, voe-

gende 'er by , dat men 'er een, ving , van meer

dan honderd Voeten langce, die veel geleek

naar de Soort, welke Jubartes genoemd wordt;

die geen Tanden hadt en langer was dan de

Groenlandfche Walvifch, doch niet zo dik; die

weinig Spek hadt en 't zelve nog van flegte

hoedanigheid, gelykende naar Lil.

(3) F/ahifcb met een dubbele Buis inde Snoet, UT-

een Hoornagtige idtpmling op het uiterfte van ofou?""

de Rug. Oog,

Een Vifch van deeze Soort , die van den Heer

RaJüs genoemd wordt , JValvifcb met drie Vin-

nen , Neusgaten hebbende met een fcherpen Snoet en

kreukels aan den Buik; werdt* zo hy fchryft

,

den 17 November 1690, in zekere Inham, be~

wellen de Haven van Bnmtisland > een Vlek

aan

(3) Balaena, fiftula duplici in Roftro, Dorfo exfremo

protuberanria Cornea. Art. Gen. jj.Syn.jQj.Mus.iSi4.

Frid. I. p. 50. Balacna rripinnis, Nareshubensami Rofira

acuto & plicis in Ventre. Raj. Pisc. 16.

l. Deei» III Stwj^ II II 3
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I.AFDEEUaan de Noordzyde van den Golf van Edenburg,
XXXX. de portjj genaamd, in Schotland, aan Strand

Stuk. geworpen. De laogte van dit Zeemonfterwas,

van 't end van den Bek tot aan de Staart , zes^

en- veertig Voeten; het hadt op de Rug, naar

de Staart toe, eene uitpuiling als een Hoorn,

welke de Viflchers een Graat noemden. De
Neusgaten waren in de Bovenkaak, in het ho-

vende gedeelte van den Bekgeplaatft, en (ton-

den van 't end der Bovenkaak zes Voeten agt

Duimen af; zynde agt of negen Duimen lang

en door een middelichot van een gefcheiden. De

Oogen fcheenen uitwendig, met de Oogleden

te famen, omtrent de grootte te hebben van

Offcn-Oogen.

gaeBvifch. Men begrypt hier uit, wat de reden zy, dat

de lieer Linn^eüs aan deeze Soort van Walvis-

fchen den naam geeft van OJJen-Oog. Artedi

zegt, dat de Snoet fcherp is of fpits naar de an-

deren te rekenen , en daarom zou ik denken of

de gene, die in den jaare 1750, op Eskevigen

by Fredrikshall , door het Volk van den Over-

ften Luitenant Kolbiornfen gevangen werdt , ook

tot deeze Soort behoore. De Heer Pontoppi-

daiss heeft haar, wegens de fcherpte van haar

Snoet , Balma rojlrata of Schnabelfifcb , dat is

Snebvifcb genoemd. Zy hadt de langte van zes

encwintig Voeten en men vondt een jong van

zes Voeten lang in haar Lighaam. Ook hadt

£y> gcïyk de Afbeelding aanwyfi, drie Vin-

nen,
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neri , en het Oog fchyot veel naar een Oflen-

1

# Apdeeï,.

Oog te zweemen (*). XXXX.
Hoofd-

(4)- Walvifch met een dubbele Buis in 't Voor- stuk.

hoofd > de Onderkaak veel breeder» IV.

Hier toe betrekt de Heer Linnjeus den ge- Breed-

nen , die van Rajus genoemd wordt ; Walvifch

met drie Vinnen, welke de Onderkaak rond en

veel breeder heeft dan de Bovenkaak ; hoewel hy

twyfelt, of dezelve van den Groenlandfchen

Walvifch genoegzaam ondericheiclen zy. Zie

hier wat 'er Rajus van zegt.

In de Maand September des jaars 1692 werdt

deeze aan den Zuidelyken Oever van den Golf

van Edenburg, nevens het oude Kafleel van

Abercom , op Strand gefmeeten. De langte was

78 Voeten, de dikte evenredig. HetMonftet

hadc de Onderkaak veel breeder en wyder dan

de Bovenkaak, en half cirkclrond van figuur.

Men vondt in hetzelve geen Buis , maar , naar

't Voorhoofd toe , vertoonden zig twee groote

Gaten, in gedaante nabykomende aan de pie-

ramidaale: deeze waren breedft naar 't Voor-

hoofd en liepen naamver toe naar 't engfte ge-

deelte van den Bek : zy werden door een mid-

del»

(*) Zie de rSatttrï. $ijt bon SBortacgctn
II. Th. p. 23?.

(4] Balxna fïdula duplici in fronte, Maxilla inferiorc

multo lariore. Art. Gen. 78. Syn 107. Sj>/L Nat. VI,
Balaena tripinnis, maxillam inferiorem rotundam &c &«
periore multo latiorera habens, Raj. Ptsc. 17.

IDs.hl. III Sti/*, Hh 4
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^^pD!?EL> delfchot van een gefcheiden. De Smoel, ge*

XXXX. tuigt Sibbaldus, was zo groot, dat 'er veertien

Hoofd- Mannen te gelyk in konden ftaan.

De Heer Brisson maakt, behalve de gerriel-
Nienw, °

Engeland, den , nog van drie Soorten van WalviiTchen ge-

fche Pen- Wag, waar onder eene;, die de vyfde is van An-

derson , en de Nieuw Engelandfcbe van hem ge*,

noemd wordt f in 't Hoogduitfch Pjlockfifch>

dat is Penvifch heet 3 in 't Engelfch Buncb of

Humpback-Wbale 9 wegens een fcort van Bult*

die dezelve in plaats van een Vin op de Rug

heeft. Deeze Uitpuiling gelykt eenigermaate

naar een Paaltje, hangende agterover, een Voet

lang en van dikte als eens Menfchen hoofd*

De Zwemvinnen op zyde zyn agttien Voeten

lang, zeer wit en zitten byna aan 't midden van

't Lyf. Het Spek gelykt veel naar dat van den

Vinvifch , en de Baarden zyn ook niet veel ge-

agt , hoewel beten Hy onthoudt zig aan de

Kuften van Nieuw Engeland.

'Knobbel- Een andere, die aldaar ook huisveft en in 't

Vsfcfa. Engelfch Strag- Wbale , in 't Hoogduitfch Kno*

ten of Knobbelvifch genoemd wordt, maakt de

zesde Soort van den Heer Anderson uit. Dee^

zo Schryver meldt, dat dezelve, zo in veelheid

van Spek , als in geftalte , het allernaafte aan

den Groenlandfchen Walvifch komt. Hy heeft

óp de &ug , niet ver van de Staart , ter plaat-

fe daar de Vinviffchen hunne derde Vin hebben,

ten half dozyn Knobbels, en om die reden

noemt
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fiöemt hem Brisson de Zesbultige. De Baar-
i a &¥mÉU

den egter zyn wit, en möeielyk te fplyten. XXXX.
Behalve de Walviffchen en Vinviffchen , ont- Hoofd-

houdt zig in de Noorder Oceaan nog een Soort
STÜK '

van Vifeh , die tot dit zelfde Geflagt behoort ,- ^^QU

hoewel ik 'er , by den Heer Linn^eus , in \

byzooder geen gewag van gemaakt vind \ te

weeten de Noonikaaper. Deeze heeft van de

Nederlandfche €n Hamburgfche Viffchers dien

naam gekreegen , dewyl hy zig in groote menig*

te omtrent de Noordkaap, zyode de Noorde-

lykfte Uithoek van Europa, onthoudt, hoewel

hy ook veel omtrent Ysland, aan de Kuftvan

Noorwegen, by de Eilanden Faro en Hitland,

gevonden,wordt. Zelfs fehynt hy veel Zuidely-

kcr te komen ; want ik vind aangetekend , dat

'er op de Kuft van Guinee wel vei fchynen , die

aan het verjaagen der Viflchen kenbaar zyn (*).

De Noordkaaper, die van Brisson de Y$>.

landfche, en van Klein de Ts-Walvifcb gehee-

ten wordt, gelykt in gedaante volkomen naai8

den Groenlaudfehen , doch hy heeft den Kop

Jdeiner en het Lyf dunner, de Baarden korter.

Hy is in alle opzigten kleiner, maar ook vlug-

ger dan de groote: zyn Vel is niet zo zwart:

ja zelfs wit of blaauwagtig. Voorts verfchilc

hy van denzelven door zyn Aas , 't welk niet

gelyk dat der Walviffchen inlnfekten, maar ia

Haringen , en anderen Zee-Vifch beftaat , gelyk

dal

(*) Bosman, Ihfchryv'ng ym Gwnec* II. D. bl. 6o*

1 Dkel. III Stuk. Hh J
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l Afdeel. dat ^er Vinviffchen. De Noorder Oceaan krielt

XXXX» in-de Zomer, aan de Kuiten, hier en daar van

Hoofd- jonge Kabeljaauwen , Schelviffchen en Harin-

' gen , die van deeze Viffchen gretig worden op-

pTé
geflokt. Dus zal het waarfchynlyk een Noord-

kaaper of Vinvifchgcweeftzyn , waar van Hor -

rebow in zyne Berigten van Ysland meldt, dat

v
'die met de Ebbe op Strand vaft raakte en van de

Boeren dood geflagen werdt, in wiens Buik

men zeshonderd levendige Dorfchen vondt (*)<

DeVifch- Aan de Weft-Kuft van Noorwegen ziet men,
jaager ge- jaarlyks , in January een foort van Walviffchen

verichyncn , die aldaar Vijcbjaager of Haring-

WaMfcb geheeten wordt, en men merktzeniet

als Vyanden maar als Vrienden aan; dewylzy,

door een byzondere Voorzienigheid van den

Schepper , ontelbaare Schaaren Zeevifch , tus-

fchen de Banken niet alleen en agter de Klip-

pen , maar zelfs diep in de Inhammen en tot in

de Rivieren dryven,* 't welk ten Voedzel en

Onderhoud van duizenden Menfchcn (trekt, en

tot verbetering zelfs van
9

t Land. Zeer vrolyk

zyn derhalve de Noorfche Boeren , wanneer zy

deeze Viffchen op een grooten afftand reeds ge-

waar worden aan de Waterftraalen , waar mede

zy de Lugt aan de Kimmen zien grimmelen y

dat

(*) Ihffih is een Zee-Vifch , dien men in de Ooftzee

vangt, fchynende een klein foort van Kabeljaauw te zyn;

mhTchien de J^ool of I(ole, watkleinder dan Kabeljaauw,

die veel omtrent de Noordkaap zwerft, en van zulke Vis»

fchen gegeten wordt, zo Zorgdrager meldt.
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dat zig niet anders vertoont , dan of 'er in de
\ t afdeel.

Zee een groote Stad lage, welker Schoorftcenen XXXX.

llerk rookten: want het getal deezer Viffchen HoOFÖ-

, . , ,
stuk.

beloopt eenigc duizenden , en hunne Schaar nr
, , «' „ rr

Noordma»
ftrekt zig, gemeen!yk* van btavanger of Karm-per.

fund tot aan Cbrifiiaanfund in 't Sticht Dront-

heim , tegen de zeftig Noordfche Mylen uit.

Zelden worden deeze Viffchen aan de Kufl; Vangft

van Noorwegen gevangen, doch 't gebeurt een in Noora"

enkele reize dat een groote Walvifch zïg ver-
e

*

loopt, en op een Ondiepte hangen blyft, zo

dat hy zig niet redden kan en fterft, dryvende

vervolgens dood aan Strand. Niet ver van Ber-

gen , en op andere plaatfen , worden in 't Voor-

jaar ook fomwylen eenige kleine Walviffchen

,

van agttien tot tvyintig Ellen lang , dood gefla-

gen , wanneer zy al te digt aan den Oever ko~

men en de Vifchnetten bederven. Als dan werpt

menze met Harpoenen of Lenfen , welker fpit-

fen de Smeden zodanig weeten te vergiftigen

,

dat op de plaats, daar de Vifch 'er van getrof-

fen wordt, in de Huid, in 't Spek en Vleefch,

een groote vlak , van omtrek als een Schottel of

Tafelbord, ontftaat, daar alles wit en week

wordt, even of het gebraden ware, hoewel

anders het Vleefch donkerrood , en in 't aanzien

vaft is als Offenvleefch. Het Vleefch deezer

Viffchen wordt, van het Landvolk, aldaar met

Smaak gegeten (*;.

Op

O) 32at.$fiiT. bon Stegen, n. Th,? 225.

%, DE1LI. III STU£.
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Ï.Afdeel. Üp c'e ^ ufl van ^sJancl maakt de Noordka*.

XXXX. Per ooI< dïkvvils Jagt op Haring en anderen

Hoofd- Vifch, dien hy in de Baaijen dryft, endaar

door de Viflchery zeer bevoordeelt. De Ys-

pefm
landers, niettemin, mareen erzigdikwils, zo

Vangfï on rsien verhaalt , door een byzondere liftigheid

Ysland, meefter van. Zo dra zy 'er een gewaar wor-

den, fteeken zy van Land in hunne Schuitjes,

gewapend met Harpoenen , Lenfen , MeiTen en

. ander Tuig » vervolgende dm Vifch , en zoe-

kende hem tuffchen hun en de Wal te krygen

;

waar na zy eenig Bloed, van 't welke- zy altyd

een groote veelheid by zig in 't Vaartuig heb-

ben, in Zee plengen, en de Vifch, hier door

veifchrikt, zegt. men, wykt naar den Oever.

Dit doen zy als de Wind uit Zee komt , doch

roemeen aflandigen Wind tragten zy den Vifch

wan pgteren te bezetten , en , zo door 't werpen

van Steenen, ais door een yzeiyk gefchreeuw

,

vervaard te maaken , tot dat hy op de Banken

of tijffchen de Rotfen valt raakt. De eerde

manier fchynt vreemd en belachlyk, maar be-

halve het getuignis der Ouden , die reeds aan- ~-

gemerkt hebben , dat de Viifchen zeer fchuuw

zyn voor 't Bloed van Viffchen , vindt men van

den Heer Anderson aangetekend, dat de Inge-

zetenen der Far^-Eilanden zig ook van de beide

gemelde manieren bedienen, tot den Vangft

deezer Walviflchen.

22a de I^e nianier, ondertuffchen , op welke men
Schoifche fchryft dat deezc Viifchen by de Wefter-Eilan-
Eilanden. ,

den
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den van Schotland gevangen worden, fchynt ditLApDEEU
voorgeeven geheel overhoop te werpen. Men XXXX.
verhaak , naamelyk , dat de Viffchers , wanneer Hoofd-

een Troep derzelven vcrfchynt, 'er een met

hunne Schuiten omfingelen , ea dien doodelyk
per[

*

kwetzen , en , wanneer hy van benaauwdheid op

't Strand loopt , volgen de anderen de (treek van

zyn Bloed, waar door 'er veelen worden ge*

dood. Een geloofwaardig Schryver meldt , dat

op die wyze eens vyftig Walviflchen te gelyk

werden gevangen , en hy voegt 'er by > dat een

troep van hondcrdzeftig zulke Schepzelen op

één Eilandje aan Strand liep. De menigte

en de naam van Sea-Pofk of Zee Varkens 9

dien hy zegt dat "er de Inwooners aan gaven,

doet my denken , of zy nier veeleer een foort

van Bruinviflchen , Springers, of Witviflchen

,

zullen zyn: hoewel 't niet onwaarfchynlyk is,

dat ook wel WalvifTchen aan de Schotfche

Eilanden, aan de Orkades of op Hitland , wqfr
1

den gevangen en van de Inwooners gegeten.

Immers van die der Faro-Eilanden wordt ver-

haald , dat zy het Spek met Afch van Wier of

Zee ruy zouten , en in de Rook of in de Lugt

droogen; gelyk het Vleefch hun ook, verfchof

gezouten zynde, tot Spyze ftrekt.

ï Aan de Kuften van Schotland is het op Strand *an df

fpoelen van deeze of dergelyke VilTchen niet fche Kuit

"

ongewoon. In December van 't jaar 1740 raak-

te 'er één, in de Golf van Edenburg, op 't
,

droogc , die tuflchcn de vyftig ofzedig Voeten

l, Deei, III Stuk.* lang
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L Afdeel. lang was en zeftien Voeten dik. Zy komen

XXXX, oojc, nu en dan, wel op de Theems, alwaar, in

Hoofd- >

t ;aar 1745 één van 18 Voeten gevansen
stuk.

J
. , . , ,

werdt, en,- in t jaar 1756, werdc een Vifch

van 36 Voeten lang en 7 Voeten dik , op 't Ei-

land Shepey aan de Wal gefmeeten. Degenen,

dte op onze Kuften , in de laatfte tweehonderd

Jaaren , geftrand zyn , waren meeft Kazilotten

of Potviffchen , gelyk onder anderen de vier

,

die Walviffchen genoemd worden, in 'c jaar

161 7, vaneen groote troep, ten minde uit der-

tien of veertien fluks beftaande , die voor Sche-

veningen zig zwemmende vertoonden , en die

,

welke in 't jaar 1603 op de Schelde tot digt aan

Antwerpen voortgedreeven werdt. Het eenigfte

voorbeeld , van een Vifch van 't eigentlyke Wal-

viflchen-Geflagt s die aan of in ons Land geko-

men is , dat ik tot nog toe met zekerheid heb

kunnen vinden, is het gene in 't jaar 1682 op

de Zeeuwfche Stroomen gebeurde, waar van

hier voor (*).

WaWifch • Aan de Zuidelyke Kuften van Europa is de

aan deKuftvcrfchvning van Walviffchen niet minder zeld-
ranBiskaije - " : . .-LL.Vj ,,
gevangen, zaam. Ik zal hier, om de aardigheid, melden,

in'tiav wat jn de Maand November des jaars 1739, op

die van Biskaije, by het dooden van een Wal-

vifch voorviel Na dat zig daar zodanig een

Zeemonfter, met een zuigend jong , vertoond

hadt, voeren verfcheide Ingezetenen met Bar-

ken

(*) Zie bladzydc 478,
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ken uit , om die te vangen : zy wierpen eerft het £ Afdeeu
Jong een Harpoen in 't Lyf a en lieten het dus XXXX.

in 't Water worftelen , om de Moer tot zig te Hoofo-

lokken, die, met drie Harpoenen teffens ge-

kwetfl zynde, fchrikkelyk begon te woelen,

flaande met haar Staart een van de Barken

,

daar twaalf Man in waren , aan fplinters. Het

Jong was middelerwyl dood geraakt, en het ge-

tier, 't welk de Oude maakte, deedt de Kuft

daveren, terwyl de Zee, meer dan een vierde

van een Myl in 't ronde, met Bloed geverwd

werdt. Na dat de Vifch , eindelyk , met een

menigte van Lenfen , omtrent twee Mylen van -

de Haven was gedood, padden 130 Man, in

twaalf Barken, werks genoeg om hem op 't

Strand te brengen. Men bevondt zyne langte

21 Spaanfche Varra's , dat 26 Amfterdamfche

Ellen , of ongevaar 62 Voeten bedraagt ; de dik-

te was omtrent 20 Voeten , en de breedte van de

Staart, aan 't uirerfte der Vinnen, 26 Voeten,

De Tong woog 4728 Pond ; men kreeg 'er uit

8 16 Pond Baarden , en 't Spek gaf 26100 Pon-

den Thraan. Het Jong, dat men een Maand

fchatte oud te zyn, was 18000 Pond zwaar*

't Vleefch, dat de kleur van Rundvleefch hadt,

werdt door 't Gemeene Volk in 't Zout ge-

legd (*).

Uit de menigte van Walvifchbaarden , die

nu en dan met de Retoervloot van Brafïl te Lis-

fabon

('*) Europ. Mercurius van 1740. I. D. bl. 142, )

L D£EL, ui Stuk,
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I. Afdeel.^00 worc^en aangebragt, kan men niectwyfe-

XXXX. ^en 5 °f aan die Kuft nioecenooktaamelykgroo-

Hoofd- te Walviffchen zyn. De meeften egter zyn van

kleiner Soort, genaamd Baleas , ook voorkomende

aan de Kufl van Guinee , en tegen den Ry-tyd

,

zo 't fchynt , by de Kaap Verdifche Eilanden

zig verzamelende. Een Engelfch Reiziger, Ro-

* bert genaamd, verhaak, dat hy, inde Baay van

FaeniOj een Mannetje en Wyfje, drie Dagen

lang, zag ipeelen. Zy gingen, zegt hy, *s

avonds in Zee , en 's morgens te agt of negen

Unren kwamen zy in de Baay te rug, alwaar

zy fomtyds, twee Uuren agtereen, zoonbeweeg-

lyk, tegen elkander aan, te ilaapen Jagen, dat

men ze, in dit portuur, zeer gemakkclyk zou

hebben kunnen meefter worden. Het Mannet-

je was niet half zo dik ajs het Wyfje. -

Manier De Amerikaanen vveeten zig ; zo men verhaalt ,

der Amé- p eene grappige, doch ftoutmoedke wyze,
rikaanen.

; v
meefter te maaken van deeze Vnichen. Als zy 'er

een op' de Kuft zien verfchyoen , begeeven zy

zig te Water met twee Proppen van Hout, en,

het Dier op de Nek fpringende, liaan zy , zo

dra het gefpooten of geblazen heeft, met ee-

ne Knods één der Proppen in zyn ééne E laas-

gat. De Vifch begeeft zig aanftonds naar de

diepte, en, neemt den Wilden met zig, die hem

fiyf vaft houdt, en, zo dra hy weder boven

komt om Lugt te fcheppen , dat hy in dit ge-

val fchielyker moet doen ,, het andere Gat ook

fluit met zyne tweede Prop. Zulks doet, zegt
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tnén, den Vifch aanftonds verflikken, en danLAFPSËi*

fleepen hem de Wilden met hunne Booten naar XXXX.

Land, 't Is egter in de Weftindiën niet onge-
S L̂

°°Fi>

woon, de Walvifichen, gelyk in Groenland

>

met Harpoenen te vangen*

Aan de Kaap der Goede Hope komen ook Wal*?*.

fomwylen Zee-Schepzels van dit Geflagt, K^ de Raap

ken de Hollanders Noordkaapers noemen, ande-

ren Grampus. Men zag 'er , zegt Kolbe , in 't

voorfte deezer Eeuw, in de jaaren 1707 en

1 709 naamely k, twee aan 't Strand gefpoeld, waar

van deeenvyftig, de ander vyf-en- veertig Voe*

ten lang was. Men vondt den eerftgemelderi

in de Tafelbaay 5 den anderen in Baay Fals. Zy '

waren beiden donkerbruin van kleur, hebben-

de Kaakebeenen van agttien Voeten lang en om-

trent dertien Voeten breed, doeh zonder Tan-

den ; waar uit bïykt , dat het geene Kazilotten

zyn geweefL Hunne Kaakebeenen * met een

zeer taaije Huid bekleed , waren Yzerhard. Ds
Oogen vertoonden zig niet grooter dan die van

een Paard, maar, toen zy uit den Kop gehaald

werden, bevondt menze als een Menfchcn*

Hoofd. Boven ieder Ooghol hadden zy een

wyd Gat, waar door het Water, van deezc

Viflchen, met groot geweld werdt ukgefpoo*

ten. De Tong van ieder woog omtrent zes-

honderd Ponden , doch het Keelgat was zo eög »

dat 'er de Hand naauwlyks in kon. Zy hadden

twee Vinnen beneden den Kop , en de Staart 9

die zeer breed was, liep halfmaanswyze uit,

1. Dell. III. Stlk. Ü jj$
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I. Afdeel. De Hottentotten aten het Vleefch > en zelfs de

XXXX. Ingewanden, zeer gretig; maar van het Spek
Hoofd- werdc- ïhraan gemaakt, die men in het Pakhuis
STUK

van de Kompagnie bragt (*).

inde ILempher noemt , in zyne befchryving van
1Cn

'

JaPac > zes Soorten van Walviffchen op, waar

van de Japoneezen het Vleefeh ter markt bren-

gen, met dat van anderen VifcL Men ver-

haalt > dat 'er onder dezelven zyn , die Oogen

hebben, van drie Ellen lang en anderhalf yoes

fereed; den Bek meer dan vyf Vademen wyd,

de Tong agttien Voeten lang. Hoe 't zy , vol-

gens zyne befchryving *fchynt de grootfte Soort

al vry groot te moeten zyn; dewyl hy van cene

middelfoort gewag maakt , die doorgaans van

twintig tot dertig Vademen, dat is ten minfte

honderdof honderdvyftig Voeten , langte heeft,

en een andere Soort , dien hy klein noemt #

omtrent tien Vademen, Hy meldt ook van ee~

Ben , de Sardy?ien-Eeter genaamd , die hy zig

verbeeldt de Noordkaaper te zyn. Wanneer

men agt geeft op de Berigten der Chineezen *

zo is het te denken, dat de groote Groenland-

fche Walvifch zig benoorden Tartarie om , on-

der 't Ys> ook in de Zuid-zee uitbreidt, en

miilchien zo wel aldaar, als by Groenland en

Spitsbergen, voortteelt. Immers men heeft daar

VifTchen gezien van over de tweehonderd Voe-

ten

(*) Defcripu &® Cap de lonm Esp, Ainft. 1741. Tom>
Uh p, 101.
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ten lang 3 en zeker Schryver verhaalt, dat 'er i.Avmïhi

aan de Euften van Chili zyn, die zig vah verre XXXJ&'

als Eilandjes vertoonen. ,

Hooïi*

De gewoone manier, orri deeze Walviflchen
v \j|

omtrent de Eilanden van Japan te vangen , is , met ëê«

zo K^mpher verhaalt, met Pylen of Harpoe-
Nct '

tien , gelyk in Groenland : maar 5 omtrent den

jaare i68o, vondt een ryke Viflèher daar toe

een nieuw middel uit, 't welk 6m zyne zeld-

zaamheid hier nog verdient gemeld te worden,

Hy deedt een Net maaken , van fterke Tou-

wen, omtrent twee Duim dik, dat men den

Walvifch over den Kop wift te krygen, en,

zo dra dit Monfter zig daar in véfrward bevondc,6

was het gemafckelyker te vangen en tedooden.

Men hadt egter deeze nieuwe Manier tiiet in

algemeen gebruik zien komen , om dat dezelve

gröoter koften vereifchte, dan de gemeene Vis-

fchers daar aan befteeden konden. Deeze Schry-

ver oordeelt, dat de japanfche Schuitjes be-

kwaamer zyn tot den Walvilchvangfl dan onze

Sloepen. De toeftel , op de gewoone manier

,

beloopt zelden meer dan 20 Kiftjés Zilver (*)»

Niets, zegt hy, wordt van deeze Viflchen ükUtiïk

als nutteloos weg geworpen , behalve de groo- dei" WaI*
.^

viiich'enfa
te Japari» \

(*) Zo de Heer K^mphf.r hier laatjes door verrfaat

,

die op Java omtrent 19 Hollandfehe Guldens doen , zo

zou dit no£ geen 400 Guldens bedraa^en ; doch indient

hy het neemt voor IQaitis Chineefch Gesvigr , het een i§-

ile dat men in Japan gebruikt , van i\ pond .Mark Gé-
Wigt , zo zou het over de 1000 Guldens uitmaakte

J.Dzll. III Stu*« li i



5oo Beschryving van ds

I.AFDEEL.te Schouderbeenen. De Huid, die indemees-

XXXX. te Soorten zwart is ; het Vleefch , dat rood is

Hoofd- en naar Rundervleefch gelykt; de Darmen, die
STUK, n

wegens hunne uitfteekende langte genoemd wor-

den Fiakfiroy dat is honderd-Vademen ; ja alle

de Ingewanden ; worden verfch gegeten of in 't

Zout gelegd, gekookt, gebraaden en gefruit.

Van het Vet bereidt men Olie of Thraan , en

de Vinken zelfs , die ten tweeden maale afge-

kookt zyn , worden opgegeten. De Kraakbeen-

deren gebruikt men ook tot Spyze 9 en van de

Zenuw- of Peesagtige deelen worden Touwen

of Koorden gemaakt , zo wel ten diende van

de Katoenfabrieken als tot Snaaren op de Speel-

tuigen. Van de Kaaken, Vinnen en het ander

Gebeente , dat zeer vaft is van zelfHandigheid

,

vervaardigen de Japoneezen veelerley Kleinig-

heden, en in 't byzonder hunne Schaaltjes tot

het weegen van Goud en Zilver, die daarvan

den Naam ontleend hebben (*).

(*) Miïïchien zal dit laatffe zien op die fyne Unfïerr-

jes, met witte buigzaame Roedjes, waar op 't Gewigt ia

afgetekend, en die mooglyk gemaakt worden van de Baar-

den, daar ik by Kjempher niets van gemeld vind. Zie

zyne Befikr*ya» Japan* I. B. bh 96.

XXXXI.
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XXXXL HOOFDSTUK. swi.^

Befchryving van 't Geflagt der Kazilotten ,

waar in van dien , voelke nu laatfl aan 't Hol-

landfche Strand, tujjchen Santvoort en Wykop
Zee , is aangefpoeld 9 omftandig gefproken y en

verder van andere Soorten met drie Vinnen 3

met fcherpe Tanden ; 'van den kleinen en witten

Kazilot of Wicvifch, van den Nieuw Enge-

Jandfchen , in 't byzonder Sperma.Ceïi Vifch

genaamd , ook melding gemaakt , en voorts de ge-

jteldheid der uit- en inwendige deelen , de zit-

plaats van het Walfchot en Amber grys in

deeze Vijjchen, naauwkenrig aangeweezenvoordt.

P\It Geflagt van Viffchen, dat door duide- Naam*

*-^ lyke Kenmerken van de Walviffchen on-

derfchelden is, hoewel het in geftake en groot-

te niet zeer veel daar van verfchilt, wordt door

den Heer Linn^eus voorgefteld onder den Naam

van Physeter , welke eertyds door eenige Dier»

befchryvers aan den Vinvifch was toege-eigend,

wegens het geweldig blaazen , dat dezelve doet,

en hier in 't byzonder te paffe komt , wegens

den buitengewoon dikken Kop der Viffchen van

dit Geflagt. De Heer Brisson befchryft het

onder den Latynfchen Naam van Cetus , die

door Clusius op een der gemeenden is toege-

paft. In 't Franfch noemt men deeze Viffchen

J, Dekju III. Stuk. Ü 3 C(l«
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J. Afdrel. Cacbalots , welke benaaming, afkomftig van de
XXXXI. Biskaijers, in 't Nederduicfch Kacbelottenisover-
JÏOOFD- _ .

STük. genomen , en Kazilotten uitgeiproken wordt (*)

;

hoewel men ze ook Potvijfcben of Pot- IValvis-

Jchen y wegens de dikte van den Kop, gewoon

is te noemen , en fomtyds , op 't Hoogduitfch

,

Pots-Wahl.

De Kenmerken van den Kazilot, die hem

van den Walvifch onderfcheidcn , zyn , volgens

den Heer Brisson, dat hy in de Onderkaak

Tanden heeft, en in de Bovenkaak hollen om
deeze Tanden in te neemen. Linn^eus voegt

•er by ,dat hy in.de Kop, of in 't Voorhoofd,

maar eén Buis of Blaasgat heeft en de Wal-

vifch een dubbelde Buis of twee Gaten, 't

Schynt dat in de plaatziqg van dit Gat eenmer-

kelyk verfchil zy; dewyl fornmigen het, vol-

gens Brisson, in de Nek hebben, anderen in

*d£ Snoet.

Soorten. De voornaame onderfcheiding der Kazilotten,

zo wel als der Waiviflchen , is, volgens hun

beiden, dat eenigen een Vin op de Rug heb-

ben, behalve u nne twee Zwemvinnen, gelyk

de Vinvifch ; anderen deeze Vin ontbeeren,

Bris-

(*) Oneindig, byna, is het verfchil der Spelling van dit

Woord 't welk fornmigen Cachelot , Cagelot , en , op 't

ongerymdfte, JQangelop fchryven. De C ofK maakt in de

Uitfpraak geen verfchil, doch voor 't overige meen ik f

dat men dezelve niet meer kan begunftigen , dan met

fQtztlot te gebruiken, 't welk door alle Nederlanders

gemak kelyk nagefproken wordt en zeer naa overeenftemt

met het denkbeeld van den Taalkundigen L. tenKate , di$

Cifiljot fchreef of GxftïlhU
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Brisson tek vier van deeze laatften op , en drie
j. ,a fderl#

met drie Vinnen. Linnüsus heeft van ieder XXXXI.
twee Soorten 9 als volgt. Hoofd-

stuk,

(1) Kcailot zonder Vin op de Rug, met een
Ie

Buis in de Snoet. Cat®dG®>

Deeze Soort , die van den Heer Brisson de

kleine Kazilot genoemd wordt , is zeer weinig

bekend. Men weet alleen uit de Befchryving

van Rajus, dat 'er ten zynen tyde verfcheide*

ne by de Haven van Kairfton 3 op den ZuidWeffc

hoek van Pomona 9 het grootfte der Orkadifche

'Eilanden 5 benoorden Schotland, aangekomen

zyn , waar van de grootften niet langer waren

dan 24 Voeten; een grootte die klein is onder

de Walviffchen. De Kop was rond ; de gaaping

van den Bek klein. De Tanden kwamen maar

een half Duim uit de Kaak en waren plat van

boven. Hy onthoudt zig in de Noorder Oceaan.

Nog een kleine Soort wordt door den Heer Witrffcb,

Brisson voorgefleld onder den naam van Witte

Kazilot) die geroeenlyk, by de Groenlandsvaar

ders, Witvifch genoemd wordt wegens de kleun*

welke geelagtig wit is. Hy heeft de langte

maar van vyftien of zeftien Voeten, doch is,

naar zyne grootte , taameiyk vet. Rajus hadt

hem albus Piscis Cetaceus geheten, en Ander-

$on, by wien hy de elfde Soort is van Walvis-

fehen 9

(1) Phyferer Dorfo impenni, fiftula in Roftro Syfl.

Nat. X. Carodon fiftula in Roftro. Art. Gen, 78. Syn%

108. Balsena minor, in inferiore Maxilla tantum dentQta^

fine Pinna aut Spina in Dorfo. Rat. Pisc. 1 j,

f, Deei, lij. Stuk, Ji 4,
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ï. AFDEEL.fchen , oordeelt , dat men hem met regt kan noe.

XXXXl. men, Kleine witte IValvifch , die in de onderfie

STlu°
0FÖ

" Kaak alleenlyk Tanden heeft, zonder Vin op de

witvifch n

mi:

De Engelfchen plagten, in den aanvang der

Walvifch-Viffchery, zo 't fchynt hun werk te

maaken van den Vangfl: deezer Witviflchen

,

die toen vee! in de Baaijen van Spitsbergen wa-

ren , gebruikende daar toe Netten , uit zwaare

Touwen beftaande. Dus is het te begrypen

,

hoe zy zig , na de ontdekking van Spitsbergen,

eer kunnen bemoeid hebben met de Viflchery

dan de Nederlanders, zonder egter den regten

Walvifehvangft te verdaan (*). Men hielde de

Witviflchen , indien zy veel gezien werden,

als een teken van een voordeelige Viflchery.

Thans komen zy in Straat Davisnoch w-el voor,

doch men agtze naauwlyks de moeite waardig,

omze te vangen ; eensdeels om dat de Har-

poen in hunne Huid zo ligt uitfeheurt ; anders-

deels , om dat ieder Vifch maar één of twee

Vaten Spek uitlevert.

De Witvifch verfchilt van den Walvifch zeer

weinig in Lighaamsgeftake, en men kanze van

de jonge Walviflchen niet dan door de kleur on*

derfcheidenj hoewel de Kop watfpitferis, waar

op

(*) Hier door wordt eene duifterheid opgehelderd , die

ibmmipen heeft doen vaftftellen, dat de Engelfchen zig

eenige Jaaren eer op den Walvifchvangft zouden toege-

legd hebben ósn de Nederlanders. Vergel. bladz. 4^9 , hier

voor , niet Zorgdr *ger GroenU Fffihery* 's Haagc. jyzJ*
j?(ads. £^6, 191, Z95 en 207,
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©p dfe WitvifTchen insgelyks een Bult hebben
1 Afüeêl.

en geen Vin op de Rug. Zy fchynen ook maar XXXXI.
één Blaasgat in de Kop te hebben , daar de Hoofd-

STUK
Heer Anderson in het Bekkeneel van eenen rrrt

'

rt itviich

Witvifch twee Gaten vondt; doch het kan zyn,

zo hy aanmerkt , dat dezelven in een enkele

Vleezige Buis uitloopen 9 en dus maar ééne Straal

geeven. Men heeft in de gedroogde Kaakebeen-

deren bevonden , dat de Onderkaak ," wederzyds,

met agt kleine Tanden is gewapend , die een

weinig krom zyn, platagtig en gerond van bo-

ven , leggende als op de rug in de Kaak. Vol-

gens 't eenftemmige berigt der Groenlandsvaar-

deren heeft deeze Vifch in de Bovenkaak in 't

'

geheel geen Tanden , zo dat hy zekerlyk tot

het Geflagt der Kazilotten , en wel tot deeze

Soort , zal behooren.

(2) Kazilot zonder Vin op de Rug, met een %
Buis in de Nek. phlZT*

PotnTcfa.

Deeze is het, die van de Nederlanders ge-

meenlyk Pot-Walvifch of Potvifcb genoemd

wordt , wegens de dikte van zynen Kop , waar

in hy uitmunt by de WalvifTchen niet alleen,

maar ook by de andere Soorten van Kazilotten
\

ver-

(2) Phyfeter Dorfo impenni , fïfhila in Cetvice. Syft.

Nat, X. Catodon fïftula in Cervice. Art. Gen. 78. Syn.

108. Faun. Snee. 161. Cete. Clus, Exot. i$i. Cere Cluflo

descripr. Will Ichth. 41. Balaena major, in inferioreran-

rum Maxilla dentara , macrocephala bipinnis. Ra J.
Pisc*

15, 11.

I, D£tu III. Stuk. I 1 5
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I Afdeel. verfchillende van dezelven door de ftomphcicj

XXXXI. zyner Tanden, die van boven platagtig zyn,

Hoofd- Jvlen vindt hem in de Europifche Oceaan zege

_ '<)s. LiNN^us 3en,zofommigen willen ,overvloedi2;ft
frOtVljch,

by de Noordkaap en aan de Kuft van Finmar-

ken. Ook verhaak Anoersojn , dat hy op ze-,

keren dag een groote troep van dergelyke Vis-

fchen van de zyde van Groenland zag aanko-

men, die een hunner aan 't hoofd hadden , van

verbaazende grootte 5 door welken * op het zien

van 't Schip, een zo fchrikkelyk geraas werdt

gemaakt of het donderde, des 'er het Schip van

dreunde; waar op de geheele troep zeer fchie-

lyk de wyk nam en weg dook. Men vangtzc

zo veel niet als de Walviflchen , om dat zy

,

gelyk de Vinviflchen , vlugger zyn en niet ge«

makkelyk te treffen; gelyk ook hun Spek,

taaijer zynde, zo veel Thraan niet geeft. Ook

kunnen zy langer onder Water blyven; doch de

ftyfheid hunner Beenderen maakt , dat zy zo

fterk niet Haan met de Staart,

Ughaaras- £)e naauwkeurigfte befchryving, welke men,

tot nog toe , van den Potvifch gehad heeft , was

* van den geleerden Heer Clusiüs opgemaakt

uit de befchouwing van zulk eenen , die in den

jaare 1598, met een fchrikkelyken Storm, op

de Kult van Holland , by ter Heide , ruim ander-

half Uur bezuiden Scheveningen , werdt op 't

Strand gefmeten; daar hy, na nog omtrent tien

Uuren geleefd te hebben , zeven of agt dagen

lang dood leggen bleef; zo dat hy van een on^



Potvifch*
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telbaare menigte Volks, uit de nabuurige Steden
[.afdeel

en Dorpen , bezigtigd werdt. Deeze Vifch hadt XXXXI
de langte van 52 of 53 Voeten , en meer dan Hoofd-

30 Voeten in de rondte. Het bovenfte deel van
STÜK *

den Kop , van het end tot aan de Oogen ,

werdt 15 Voeten lang bevonden , doch de On-

derkaak maar 7 Voeten, gelykende naar een ftuk

van den grooten Maft van een Schip. Deeze

was wederzyds bezet met Tanden, 42 in getal,

en in de Bovenkaak waren even zo veel Holen ,

om die Tanden in te neemen. De Kop hadt een

(lompen Snoet , en boven in de Nek was een Gat

van drie Voeten wydte , door 't welke hy Wa-
ter hadt uitgeworpen. Het end van de Tong

hadt de dikte van een Bier-Ton, maar de Oo-

gen waren, naar evenredigheid van het Lyf j

zeer klein, {taande vier Voeten van de Vinnen

af, die ruim vier Voeten lang waren , en ongc-

vaar een Voet dik. Den Navel vondt men op

16 Voeten afftands van de Vinnen , en drie

Voeten verder het Teellid, dat vierdhalf Voet

af was van het Fondament. Dit Lid , dat men

de Kraan noemt, hadt de langte van zes Voeten.

Van het Fondament was de langte dertien en

een halven Voet tot aan de Staart, die, behal-

ve haare groote dikte, een breedte van 13 Voe*

ten hadt. De Huid op de Rug was zwart,. als

die der BruinviiTchen of Tonynen , en de Buik

witagtig.

Dit is de eenigftc Vifch niet van deeze Soort, Verlcbüdf

welke, van tyd tot tyd, op 't vlakke Strand ^Jj
1^

X. Peel. III Stuk. dei'



508 Beschryving van de
I.Afdeel. de* Nederlandfche Kufl zyn aangefpoeld. Want,

XXXXI. fchoon ik niet zeker weet, of de Vifch van 68

stuk.°

FD
" Voeren lan§ en 3° Voeten in de rondte dik <

Potvifch,
die in

'

c
J
aar r53 x by Haarlem ftrandde , een

vanHoIIand Kazilot'of Walvifch zygeweeft; fchynthetmy
aange- u\t het verhaal van die dertien of veertien Wa-
^ ' terblaazers, die in 't jaar 1577, den 22 en 23

November, by ter Heide zwemmende gezien

werden , en waar van 'er , voor dien tyd , ook

een te Saftingen op de Schelde gekomen was,

waarfchynlykft , dat het Kazilotten waren; alzo

zy, boven de Neus, een Gat of Klove hadden,

om 't Water uit te werpen. Een derzelven
y

nu, geftrand zynde, zo maakten de anderen

groot getier met Blaazen en Waterfpuiten, tot

dat 'er nog twee ftrandden. De groocfte was

49 Voeten lang, en 13 Voeten hoog (*).

in 't Van de Vifichen, die in vervolg van tyd,
voorde van

en dan aan de Stranden van de Noordzee
de voor-

gaande opgeworpen zyn, kan ik met meer zekerheid
Eeuw

' fpreeken. In den jaare 1601 , tegen 't end van

December, ftrandde zodanig een Kazilot we-

derom op de Hollandfche Kuil: , zynde veel groo-

ter dan die, welken Clüsiüs drie Jaaren te voo-

ren gezien hadt en befchreeven: want hy hadt

de langte van 60 Voeten, de hoogte van 14 en

£enen omtrek van 36 Voeten : de Staart was 14

Voeten breed en de Bek twaalf Voeten wyd*

Voorts was 'er , ten opzigt van de Tanden en

kleur

,

(*) Volgens P. J. Twisks K?°^, Iï« D. bladz. 1328»
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kleur, geen verfchil met den gemelden. ïn LAFDEEU
1603 vind ik dat in de Schelde, by Antwer- XXXXÏ
pen , van den 13 tot den 17 December een Vifch Hoofd-

zworf , die , van de Soldaaten eindelyk gefchoo-
STÜK

'

;

ten zynde, en aan Land getrokken, de langte
0$vt̂ c

*

hadt van 42 en de dikte van 12 Voeten. Ook

zyn die vier Vifichen, welken in 't jaar 161 7,

hier en daar , aan onze Kufien aanfpoelden 9

geen Walviffchen maar Kazilotten geweeft (*).

Men wift ten tyde van Clusiüs reeds , dat de Het Wal.

Kop van den Potvifch het Magazyn was van ^
cho

l
l*it

die Stoffe, welke voorheen nu en dan op de gehaald,

Zee dryvende gevonden , en derhalve Zeefchuim,

Vifchmeft , doch wel inzonderheid , wegens haa-

ren oorfprong , zo men zig verbeeldde , WaU
rath of Walfcbot, dat is IValvifch-Zaad % ge-* Sperma

lyk nog heden , geheten werdt. De gemelde
etP

Vifch, zegt hy, was verkogt aan eenige Koop-

lieden , die in de Kop meer dan een vierde van

een Harington zulke Sloffe vonden , welke men
in 't Franfch, zeer eigen, Blanc de Baleine

noemt , en omtrent 40 Vaten Spek werdt 'er

van gefneeden , behalve 't gene verlooren was

gegaan. Sedert hebben de Groenlandsvaarders,

zo nu en dan, wanneer hun een dergelyke Vifch

voorkwam , hun voordeel gedaan met die Stoffe

te verzamelen ; doch , het zy dat deeze Vis-

fchen, diestyds, maar weinig daarvan uitlever-

den 3

(*) Vad. Hifi. X. Deul. bladz.ifS. Vergeleekeo roes

P. ]. Twisks Kronyk. IL D. bladz» 1727,

1. Dsel. III Stvk*
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Is Afdeel, den , of dat zy zeer zelden gevangen werden ;

XXXXI. immers deeze Stoffe bleef zeer hoog in prys

,

J?°°
FD

' geldende, onbereid, wel ioo of 120 Guldens

Pötvifch.
dC'Ton j en, bereid zynde, 20 of 30 Guldens

het Pond; tot dat 'er > indejaaren 171 8 en 17 19,

eenigen by de Noordkaap of in Groenland ge-

vangen werden, waar onder een was van 70

Voeten lang , uit wiens Kop wel 24 Tonnen

van deeze Stoffe gehaald werden. Hierdoor, en

miflchien ook door den aanvoer uit Nieuw En-

geland, is de waarde van het Walfchot zodanig

gedaald, dat men federt het Pond voor 4 of 3,

ja byna voor 2 Guldens , heeft kunnen koopen.

*oor het Van dien tyd af, heeft men deeze Stoffe ge-

k^derT" houden voor het Brein der PotvüTchen , en fom-

migen hebben zulks' nader geoordeeld, uit de

befchouwing van derzelver zitplaats. De Groen»

landsvaarders verzekeren, dat 'er eenig verfchil

is in deeze Soort van Kazilotten ; defayl fom-

migen groenagtig zyn * hebbende een Bekkeneel

of hard Beenig dekzel op den Kop; anderen

graauw en wit van onderen , doch welker Her-

fenen niet dan met een ftcrk Vlies , van omtrent

een Vinger dik, bedekt zynj Anderson ver-

beeldde zig, in 't eerft, dat deeze laatften jon-

ge Viffchen waren , doch een Hamburgfche Kom-

tnandeur, die in 't jaar 1727 zulk een Pötvifch

ving, hadt hem verzekerd, dat dezelve vol-

wafTen ware geweeft , hebbende de langte van

60 Voeten : terwyl een Hollandfch Komman-

deur, op den zelfden tvd by hem leggöndë

w
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*er een ving die groenagtig was, met een Bee-
j. afdeéu

öig dekzel op den Kop , zynde maar 40 Voeten XXXXI.
lang. Hy hadt van zynen Vifch ten minde 36 Hoofd-

Vaten Spek gehaald* . « \„

«

I Qtvijch*

De Hamburgfche Koiümandeür verhaalde , _.
Plaatzing

dat zyn Vifch, voor op den Kop, een Gatvapheizd-

hadt, waar door dezelve Water blies; dat, bo- veinde

ven aan den Bek , meer dan twee Voeten Spek

waren , maar dat hetzelve , boven op den Kop,

niet dikker was dan drie Vingerbreedten. Dit

Spek bedekte daar onmiddelyk het dikke Vlies

der Herfenen , welken verdeeld waren in agttïen

Hokken of Kamers , die agter eikanderen wer-

den geopend en geledigd. Het Sperma Ceti,

daar in vervat, was wit en doorfehynendc, ge-

lyk Koorn-Brandewyn , maar het ftolde als

Sneeuwvlokken, zo dra men 't zelve daar uit

gehaald had. Door al het Spek van deezen

Vifch waren Greintjes van die zelfde Stoffb

verfpreid, en op vericheidc plaatfen vondtmen

holligheden , die daar mede gevuld waren. Dee-

ze Vifch hadt op 't laagfte van de Rug , naar

de Staart toe, drie Bulten, de eerllef agttien*

de tweede zes en de derde maar drie Duimen

hoog. Om zig onder Water te dompelen *

ging hy altyd op de regter zyde leggen, en

liet zig , in dat pofluur , daar in zakken.

Uit het Berigt van een Hollandfche Komman -

deur , die een dergelyken Potvifch omtrent de

Noordkaap hadt gevangen , heeft de Heer An-

jderson deeze Aanmerkingen gehaald. De Kop

h D"l. 111. stl'k, maakt
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Sperma
Ceti.

513 Beschryving van de

f Af eel
maa 'ct ^e lie^ u * c van L̂ en Vifch en deszelfs

XXXXL gedaante is zonderling, gelykende naar de kolf

Hoofd- van een Snaphaan. Hy heeft maar één Gat of

Buis aan 't end van de Neus , om Water uit te

werpen, en op de Rug een Bult, dienaareene

Vin zweemt. In de Bovenkaak (laan , weder-

zyds, drie of vier Kiezen , voorts is dezelve met

Holen, als een foort van Scheeden, in welken

de Tanden van de Onderkaak fchieten , die 'er

geheel mede bezet is. De grootften ftaan voor,

de kleinften agter in de Bek , en , 'er uitgehaald

,

zynde , gelyken zy naar een dikke Komkom-

mer. Voorts befchryft hy de inwendige ge-

fleldheid van den Kop zeer naauwkeurig, als

volgt.

Wanneer de Huid boven aan den Kop is weg

genomen , vindt men een Hand dik Spek , en

onder 't zelve een dik en zeer Zenuwagtig Vlies,

dienende voor Bekkeneel. Dit Vlies wordt ge-

volgd van een tweede affchêitfing , beftaande uit

een dcrgelyk geweefzel van zwaare Zenuwen ,

omtrent vier Vingeren dik, van den Snoet af,

door den geheelen Kop , tot aan de Nek uït-

gefpreid , en den Kop , van boven , in twee dee-

len fcheidende. De eerde Kamer , die tuiTchen

deeze twee Vliezen is, en van de Hollanders de

Klapmuts geheten wordt, bevat het koftbaarfte

Brein , 't welk de Heer Anderson oordeelt dat

men de Agter-Herfenen mag noemen , geeven-

de het befte Sperma Ceti. De wanden van de

Hokjes , in deeze Kamer , zyn geformeerd van ee-

Kamers

van het

Brein.
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m Stoffe, die naar grove Floers gelykt, en dei
o ^FDESLi

Kapitein haalde 'er zeven kleine Tonnetjes Olie XXXXI.

uk , welke zeer helder ên wit was > en , op Hoofd-
STUK

Water uitgegooten zynde, als Kaas ftremde, rö ö J ' Sperma
maar, wanneer men dezelve daar af nam, haareG?//.

voorige vloeibaarheid wederkreeg» Onder dee*

ze Kamer ontdekt men een andere , boven het

gehemelte van de Keel, en die, naarde groo^

te van den Vifch , van vier tot zeven en een

halven Voet diepte heeft, zynde insgelyks vol

van eene zodanige Stoffe, die 'er, even als de

Honig in een Byënkorf , verdeeld is in kleine

Celletjes , welker wanden gelyken naar hetbin.

nen-Vliesje van een Ey. Deeze noemt de Heer

Anderson de Herfenen. Naar maate men die

Stoffe uit deeze Kamer haalde 5 werdt dezelve op

nieuws gevuld met dergelyke Stoffe , die der-

waards uit het Lighaam gevoerd werdt door een

groote Ader- Men haalde 'er dus tot elf Ton-

netjes uit. Alle de Hokjes of Celletjes der twee

Kameren zyn bekleed en geflooten met kleine

dunne Vliesjes, maar hunne Pooren laaten ge-

duurig den invloed toe, van de Herfenen, op-

de Oogcn , Ooren en andere deelen. De groo-

te Ader of Buis, waar van wy gewag maak*

ten , heeft naby den Kop de dikte van eens

Menfchen Dye , en ftrekt zig van daar , langs de

Ruggegraat , uit tot aan de Staart, alwaar zy

niet meer dan een Vinger dik is. Men moet

zorg draagen om dit Vat niet tekwetzen, wan-

neer men het Spek van den Vifch fnydi > om
m>kbl. iiistwk. Kk das
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LAfdeel,,^ 1 ^e gemelde Olie 'er anders uitloopt , en zig

XXXXL verfpreidt door het Spek. Zelfs geeft dit Vat
Hoofd- verfcheide takken af, die door het geheele Lyf

. , loopen, en de Heer Anderson verhaalt, dat
Sperma

Cetu zeker Kommandeur hem verzekerd hadt, hoe

hy in zodanig een Vifch, wanneer die gefnee-

den werdt, verfcheide kleine Vliezige zakjes

had gevonden, met dergelyke Stoffe, die ver*

fpreid waren door het Vleefch.

De Tong (vervolgt hy) is klein naar evenredig-

heid van het Lighaam van den Kazilot , maar de-

zelve heeft een verfchrikkelyk Keelgat , daar ge-

makkelyk een Os door zoude kunnen. Men
heeft zelfs, in 4e Maag van zulk een Zee-

Monfter , Graaten , en half verteerde Krengen

gevonden, van Viflchen van zeven Voeten en

langer. De Hamburgfche Groenlandsvaarders

hebben van éénen Kaziiot wel veertig Vaten

Spek gefneeden. Zyn Vleefch , dat zeer hard

is, beftaat uit dikke Vezelen, doorweven met

een menigte Zenuwen en zeerzwaareftyvePee-

zen; zo dat 'er maar weinig plaatfen zyn,

daar men 'er met de Harpoen in kan booren.

De Heer Anderson merkt , tegen het Gevoe-

len van zekere Schryvers der Natuurlyke Hifto-

rie 3
aan , dat de Wyfjes Kazilotten ook derge-

lyke Herfenen als de Mannetjes hebben. In-

derdaad ; men kan niet begrypen , hoe de een

die Stoffe meer ontbeeren zoude kunnen dan de

andere, indien het waarlyk Herfenen zyn : doch

het komt my vreemd voor, dat de Herfenen

van
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van den Kazïlot uit zulk een dunne Olie be- j, afdefL.

ftaan zouden. Waarom vindt men dan zodanig XXXXI.

een Scoffe ook niet in de Koppen van de Wal-
gTJj£

0FD '

viilchen? In de Haaijen, getuigt Kjempher, sperma

dat ook een vettigheid wordt gevonden , die in Ceth

de Indien wel verkogt wordt voor Sperma Ceti,

doch geheel verfchillende is van de Herfenen

van dit Schepzel , welken hy bevondt uitermaa-

te klein te zyri. De vloeibaarheid der voorge-

melde Stofte flrydt, waarlyk, tegen het denk-

beeld, dat de Ontleedkunde ons geeft van de

gefteldheid van het Brein der Dieren.

De Heer K^empher merkt aan, datdeStoffe, öeSroff*

van cirie-

waar uit men dit Geneesmiddel bereidt, van erley oor-

drie- erley oorfprong of afkomft is. Men vindt- *Füng<

ze , naamelyk 5 behalve in de Kop der Kazüot-

ten of PotvifTchen, ook iömtyds dryvende op

de Oppervlakte der Zee ; 't welk daar van daan

kan komen, dat een Potvifch door het vegten

met zyns gclyken of met andere Vïflchen , of

op cenige andere wyze , is gekwetft geraakt of

geftorveti. Dus is men eerft aan die S toffe ge-

komen, fcheppende dezelve met Teenen mand-

jes van 't Water af, en dit heeft dezelve voor ,,

't Zaad der Waïviflehen of Zee-Schuim doen

houden. Een derde Soort, getuigt hy, dar aan

de Faro-Eilanden , benoorden Hitland, worde

afgefchraapt van eenen Vifch > die een groocea

fcherpen Kop heeft en daarom Botskop ge-

noemd wordt; wiens Kop rondom, inzonder-

heid aan de Kaakcn , met een grootc veelheid

x, Dut. tu Stuk. K k £ vaa
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LAFDEEL*van eene Slyraige ftoffe is bezet. Deeze Stoffe,

XXXX. afgefchraapt zynde , wordt fchoon gemaakt , en
Hoofd- voor ranfï<y te worden bewaard door een (ter-

CTT 7 [(

ke Loog en doorze in de Zon te droogen (*).
Sperma ö ö v '

Cetü 't Schynt dat men overal , tot bereiding van

Bereiding, 't Sperma Ceti uit den Kazilot, de zelfde ma-

nieren niet gebruikt; 't geen mooglyk meer van

de hoedanigheid der Stoffe , dan van iets anders

afhangt. In de Verhandelingen der Koninglyke

Sociëteit van Londen wordt gezegd , dat men

de Herfenen van deezen Vifch in eenige fterke

Loog kookt, tot dat dezelven, na 't afleggen

van alle Vogtigheid , in eene dikke Zeepagtige

zelfftandigheid overgaan , welke men in Potten

bewaart, tot dat zy verkoeld is, en dan, debo

vendryvende Olie afgegooten hebbende, wordt

de vate Klomp gefmolten , en , wederom ge-

ftold zynde , eindelyk met Meflen klein gefnee-

den. Ettmüller getuigt, in een byzondere

Verhandeling over dit Onderwerp (f), dat die

Stoffe, na dat eerft alhetOlie-ofThraanagtige,

met dezelve in een Zak te laaten doorzygen

,

/ daar van is afgefcheiden , flegts in een Loog

van ongeblufchte Kalk en Potafch wordt gela-

ten , tot dat zy haare gezegde flyfheid en

broofchheid aanneemt. Te Bayonne en St, Jan

de Luz fmelt men de Stoffe, die uit den Kazi-

lot komt, op een zagt Vuur, en gietze in der-

ge-

(*j Hi/iorie van Japan. Aanh. bladz. 475%

(t) Pijfertatio de Cerebro Ore* live Spermate Ceti,
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gelyke Vormen , als de Suikerpotten zyn : wan- ^ Afdeel,

neer zy verkoeld is en door 't uitzyperen van de XXXXI.

Thraan gezuiverd, wordt zy weder gefmolten, Hoofd-

en dit herhaalt men zo lang, tot zy geheel zui- *
£

• 1 j r j
Sperma

ver en zeer wit geworden is: alsdan inydt men e*//.

ze met een Mes en brengtze dus tot die Schil-

feragtige gedaante , waar in zy verkogt wordt.

Anderen verhaalen , dar zy door omroering in

Water met eenig Zout, dat men verfcheide

maaien afgiet en ververfcht , gezuiverd en dan

door dik Papier gefiltreerd wordt, om die ge*

daan te te verkrygen (f),

Het Sperma Ceti 9 goed zynde, moet eene Vervaï-

Schilferagtige Stoffe zyn , wit van kleur en door-
C Ing'

fchynende. Men vervalfchteze fomtyds , met

'er wit Wafch by te doen , doch dit bedrog was

op de reuk zeer ligt te ontdekken. Voorts worde

fomwylcn ook het Brein van andere Viffchen

,

of dat der Wal viffchen, en zelfs het Spek,

door middel van een Loog zodanig toebereid ,

dat men 't zelve voor Sperma Ceti verkoopt.

Deeze vervalfchingen , egter, hebben tegen-

woordig , nu die Stoffe zo zeer in Prys gedaald

is , weinig plaats , inzonderheid de eerftgemelde

:

want het Wafch is ongelyk duurder.

Dit Geneesmiddel bevat veel Olie en een Aart en

weinig vlug Zout. Het is van veel gebruik in gebruik '

de Borftkwaalen , daar het de Scherpheden ver-

zagt

(f) Zorgdrager, Groenh Fiffchery* 's Haage 1727.
bladz. xi 2.

I. Deel. III Stuk* K k 3
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r

I. APDP.EL.zagt en de Verzweeringen zuivert, zynde zee

XXXXI. zeker en kragtig in zwaare Hoeft. Men gebruikt
oofd-

jjet daarenboven, fomtyds, in de Pleuris en an-

wA dere inwendige Kwaaien , daar men voor eene
Sperma to :

Ceti. Verzweeriog der Ingewanden vreeft. Het is

. uitmuntende, wanneer dë Darmen van hun

Lymagtig Vogt beroofd %yn doordefcherpheid

van de Gal of andere Stoffen, gelyk indeRoo-

de Loop. Zelfs in de Kwaaien der Nieren en

Pisleideren , wordt het dikwils niet zonder

vrugc gebruikt , als ook in de Pynen der Kraam-

vrouwen. Het kan op verfcheide manieren wor-

den ingegeven , doch in Drankjes behoort het

vooral wel gemengd te zyn , dewyl het dezel-

ven anders zeer walgelyk om in te neemen

maakt. Uitwendig dient het ook totverzagting,

inzonderheid om te maaken dat van de Kinder-

pokjes het Aangezigt niet gefchonden worde,

wanneer men het, in Olie van Amandelen ont-

bonden , daar op ftrykt. In de Winkels is een

Pleifter bekend , die 'er den naam van heeft , en

op de Eorflen der Vrouwen gelegd wordt, om
de hardigheden van het geflremde Zog te doen

verflaan. Men mengt het ook onder de Smee-

ringen of Pomaden , tot verzagting van de Huid

en bevalligheid van 't Gelaat. Zelfs wordt het

tot het maaken van Kaarfen , tot Glanzen van

Stoffen en andere gebruiken gebezigd.

Vcrfchei- Ik heb reeds opgemerkt, dat 'er door onze

t n̂^t ' Groenlandsvaarders weinig Kazilotten gevangen

ipoelcUa worden. In 't jaar 1750 bragten onze Sche-

pen
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pen 1 Kazilot uit Groenland en 4§ uit de Straat
j, Afdf«el.

Davis 't huis; dat zeer ongemeen was. Het XXXXT.
fchynt ook, dat deeze Viflchen hunne Loop. Hoofd-

STUK
plaatfen hebben, daar zy zig troepswvze out- . * '

de voorles*
houden. De gepafleerde Winter heeft daar van den Winter,

een blyk uitgeleverd, doordien in dezelve moog,

lyk meer Kazilotten op onze Kuft zyn aange-

fpoeld , dan ooit te vooren was gebeurd (*).

De eerfte , daar men berigt van kreeg , was

,

in 't voorde van December desjaars 1761, ge-

ftrand op 't Eijerland van Teffel. Hy hadt de

langte van 53^, de hoogte van 16 en de breedte

van 14 Voeten; 52 Tanden in de Bek. Men
heeft 'er van gehaald 40 Kwarteelcn Spek en

omtrent 12 Okshoofden Herfenen uit den Kop.

Den 17 en 18 January, desjaars 1762^ werden

op de Ooftwal van Vlieland drie Kazilotten ge-

vonden j en, niet lang daar na, Hvee op 't Ei-

land ter Schelling; allen byna van de zelfde

langte als de ecrftgemelde. Omtrent dien tyd

was

(*) Het getal der Kazilotten, op onze Kuften aange-

fpoeic! , daar ik melding van gemaakt vind, is als volgt:

in 1531» een by Haarlem ; in 15-77, drie by rer Hei.

de, een op de Schelde; in 1598 een by Scheveningen ;in

iöoi ook op de Hollandlche Kuft; in 1603 °P <^e Schel-

de; in i6i7,vier, hier en daar; in 1635-, één by Sche-
vcningen volgens Zorgdrager, bladz. 111. Ook inden
jaare 1641 » den 5 Oktober, één by Kallani.s Ooge, niet

ver van Petten; volgens de t{ron. yan MedenUik. bi.

276. Waarfchynlyk zal men 'er nog wel meer aangere-

kend vinden: gelyk ik ook zie, dat 'er nog onlangs, in

January 1757* een van 62 Voeren lang op de Kuft van
Schotland, by Aberdeen , iïrandde. JSied. Toftr. I<Wr. van
dat Jaar, bl. 234.

1. Dee*. III Stuk- Kk 4
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I. A-fdeel.
was er ^ 0°fter|de ook één aan Strand ge*

XXXXI. dreeven, die aldaar voor 31 Ponden Vlaams

Hoofd- verkpgc werdc. Ook vernam men van 't Eiland
STUK

Thanet , aan 't inkomen van de Theems in En-

geland , dat den 2 February aldaar twee doode

Kazilotten, ieder 60 Voeten lang, enjnde

volgende dagen nog vier anderen , doch kleiner

dan de eerden, op Strand geworpen waren.

Dit maakte 'er met de zes aan onze Eilanden,

en den éénen by Ooftende , te famen dertien uit

,

waar by den 20 dito nog één kwam , die op *t

Hollandfche Strand, tuflchen Santvoorten Wyk
op Zee, aandreef, en naderhand verneem ik dat

'er op de Jutfche of Deenfche Kuftnog een is ge-

ftrand : zo dat dit in 't geheel een getal van vyftien

zulke Viffchen uitmaakt , die in deeze Winter

aan de Noordzee zyn op *t Strand geworpen (*).

Afmee- De gemelde Vifeh, leggende niet ver van

den^ifch"
Haarlem , is van een groote menigte nieuwsgïe-

die tuflchen rjgen uit de naaftgelegen Plaatfen bezigtigd , en

^
n^rI

fommigen hebbende Geftalte afgebeeld, doch

Zeepas met een aanmerfcelyk verfchil. Op myn verzoek
geftrand.

z^ >

er ^e volgende Afmeetingen ten naauwkeu-

rigfte van gedaan , in Amtterdamfche Voeten

,

waar

(*) Opmerkelyic is *t, dat de tyd der aanfpoeling van

de Kazilorten, wanneer die gemeld wordt, 's Win-
ters is geweeft; even of deeze Vifïchen dan op Kabel*

jaauw en anderen Zee-Vifch, welke diestydsovervloedigft

aan onze Stranden gevangen wordt, kwamen aazen; en

dit is v inderdaad, niet onwaarfchynlyk ; eensdeels, dewyl

rnen bevonden heeft, gelyk hier voor gemeld is, dat Vis.

fchen hun Aas zyn; ten anderen, om darmen by Men-
fehen geheugen hier te Amfterdam , in 'c voorft van 't

Jaar,
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waar van de 12 omtrent 1 1 Rynlandfche uitmaa-
r# afdeeu

ken. De langce van 't end van den Kop tot XXXXI.

aan de Vin was even de zelfde als van de Kraan Hoofd-
STUICe

tot aan het end van de Staart , naamelyk 241

Voet, en de tuffchenwydte van de Vin en Kraan

13 Voeten; dit maakt te famen, voor de ge*

heele langte van den Vifch , 62 Voeten Am-

fterdamfche of omtrent 55 Voeten Paryfche

Maat. De hoogte of dikte was ruim 12 Am-

fterdamfche Voeten. De Vin was 4 Voet

en 2 Duim lang, 2 Voet en 4 Duim breed.

De eene Vin was maar zigtbaar, dewyl de

Vifch op zyde lag : hy hadt op de Rug geen Vin

,

maar, twee groote bulten agter den Kop, die

hem egter beide niet natuurJyk waren , gelyk men

naderhand ontdekt heeft. De Staart was, zo

veel men zien konde , ongevaar 9 Voeten breed.

De Kraan was befchadigd ; doch werdt gegift

3 Voeten lang geweefl te zyn. Het Gat vaa

't Oog was 7 Duimen lang. Het Kaakebeen , dat

bloot lag, was cck befchadigd, en ten deele in

't Zand begraven, zynde nog 10 Voeten lang:

veele Tanden waren 'er uit, doch die 'er nog

in waren vergeleek men in grootte en figuur by

een Komkommer.
De

Jaar geen zo fchraale Vifchmarkt heeft gehad als deezen

Winter: waar by nog komt dat die fchraalheid , in 't

Jaatft van Maart , wederom door een rykelyken Vangft

en Toevoer van Zee vifch is vergoed geworden. Zeker

Schipper hadt, in 'r voorfte van die Maand, een troep

van wel dertien Kazilotten in de Noordzee zien zwem-
men : mooglyk zyn die happige Gaften en Vifchrraaten

tqen wederom naar 't. Noorden geweekeu.

j.£)jlel. in Sn/*, Kk 5
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LAfderl. ^e Kazilot, den 20 February dsezes jaars 1762

XXXXL °P
'

c Strand gefpoeld zynde , als gezegd is, lag

Hoofd* daar tot den 5 Maart , wanneer hy, volgens
TUK

' Strandregt, door den Rentmeefter der Domei.

van den ^en van Noordholland, Kennemerland en Brede-

Vifch in rocje jn \ Zuider-Kwartier, by Openbaare Veilin-

ge werdt verkogt voor de fomme van 900 Gul-

dens, waar by nog twee Stuivers Opgeld kwam

van ieder Gulden ; zo dat men 'cr 5 in 't geheel,

990 Guldens voor betaalde. Hy was gekugt door

een Rotterdammer Koopman , en werdt vervol,

gens gefneeden onder 't opzigt van den Kom-

rnandeur Jan Rochusz Douw , te Wyk op Zee

woonagtig, van wien myhet volgende, wegens

het gene hem onder 't Snyden was voorgekomen ,

i$ medegedeeld.

Waarnee- -^en 9 Maart werdt een begin gemaakt op den

mingen Kop , tuffchen de Nek en den Snoet , aan de

Snycien. regterzyde; dewyl de Vifch op de flinkerzyde

lag. Men bevondt het Spek aldaar dik te zyn

3§ Duim , zynde zeer Wit van kleur. Voort-

gaande naar den onderkant van het Kaakebeen,

wierdt het Spek dikker en rooder; zo dat het >

op de helft van den Kop, 8J Duim en onder

aan 13 Duim dik was. Het onderde gedeelte

vanden Snoet, voor aan het On der-Kaakebeen,

was byna geheel Spek , ter dikte van 3 of 4

Voeten. Naar de Neus toe bevondt men het

zeer hard en taay , zo dat het met geen Spek-

mes gefneeden konde worden ; weshalve men

genoodzaakt was, het met Bylen te bakken

Toen
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Toen de regter zyde van den Kop van Spek
j# Arvzzu

ontbloot was , vondt men het Vleefch overdekt XXXXL
met een geheele laag Zenuwen , zo lang als de Hoofd-

Kop , ter dikte van Biezen , die heel digt aan en

regt nevens elkander geplaatffc waren , even als

eens Weevers Scheering. Deeze Zenuwen lie-

pen in de Nek veelen te farnen , en wierden daar

dikke Peezen . die zig voorts uitfpreidden door

den geheelen Vifch.

Den 11 dito werdt, voor in de Neus, een Ka-

mer of Holligheid ontdekt 9 waar in men omtrent

een half Okshoofd Sperma Ceti vondt. Deeze

Breinkamer was niet bezet, veel min geflooten

door eenig Been. Men vondtze overdekt met

eene harde Zenuwagtige zelfftandigheid, daar

men door heen moed hakken , om by de Stoffe

te komen 3
welke met een Vlies omvangen was,

en zo hard, dat men dezelve met een Spade,

uit het Vlies en uit de Kamer, fpitten moeft.

Men hadt 'er zekcrlyk meer Sperma Ceti in ver-

wagt, dcwyl uit den Kop vaneender VifTchen,

die dezen Winter op Teffel of Vlieland aange-

fpoeld zyn, meer dan elf Vaten van die Stoffe

gekomen waren , en dit was de reden , dat de

Kop van deezen Vifch , alleen , wel drie- of vier-

honderd Guldens waardig gefchat werdt. Ook

zegt men dat 'er, in 't geheel, maar 20 Vaten

Spek van zyn gefneeden.

Omtrent het Gebeente van deezen Kazilotis, HetGe-

door den gemelden Kommandcur, het volgen- heenre*

de opgemerkt. Het was meeftal los en van zyn

I.Dejll. 111 Stuk. pkatS
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L Afderl. plaats , zo dat eenige Ribben in het Lighaam,

XXXXI. Ja zc^s w de Kop lagen. Uit het Kreng zyn
Hoofd, gekomen 16 lange Ribben, die de gedaante had-

den van een halven Ovaalen Cirkel, zynde,

naar de grootte van den Vifch te rekenen , en

in vergelyking met het Gebeente van Runde-

ren , zeer dun ; ieder , door een genomen , 5|

Voet lang. Voorts nog vier korce breede Rib-

ben. In de Kop vondt men een Been , dat

ook los lag, zynde in vyven verdeeld, twee

{lukken aan ieder zyde , en een in 't midden

,

waar door een Holte geformeerd werdt , daar

een zwaare Spier in lag , die ruim een Voet hadt

in de rondte , zynde Lymagtig van zelfstandig-

heid, heel broofch, en met Huisjes bezet, ge-

lyk die der Honigraaten (*). Deeze vyf Been-

deren liepen fcherp toe naar de Neus, en wa-

ren met hunne dikke enden gehegt aan een groo-

te ronde Pan , van gedaante als een diep hol

Bekken , en kwamen van agteren , naar de Keel

toe, in een andere holte uit. Deeze Pan was

agt of negen Voeten , over 't kruis , breed , en

veroorzaakte dien grooten Bult op het Lighaam

van den Vifch, 't welk die zyde zeer wanftal-

lig maakte : fleekende het gezegde Been door

het Vleefch heen, tegen het Spek aan. De vyf

Beenderen waren allen aan de gemelde Pan vaft,

doch

(*) Hier voor (bladz.^i} ,) hebben wy gezien, dat de
Hokjes van de Kamers van 't Sperma Ceiïby Honigraateo

vergeleeken worden ; zo dat dit zekerlyk ledige bewaar*

piaatfen zyn geweeft yan die StorYe.
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doch men kon die los krygen, zonder hakken
f Afdeel

of zaagen. In deeze holle Pan vondc men een XXXXL
Gat, dat waarfchynlyk het Gat van 't Rugge- Hooi o-

merg zal geweeft zyn (*), 15 of 16 Duimen STÜK#

wyd. Twee der gedagte vyf Beenderen , wa-

ren ieder wel 1 8 Voeten lang , en , agter naar de

Keel toe, 3! Voeten breed; zo dat men ze,

ieder, wel duizend Ponden zwaar gifte te zyn.

't Getal der Wervelbeenderen was 48, behalve

die in de Staart. Zy waren overdwars omtrent

een Voet breed , en tuffchen ieder paar was een

fpongieufe Schyf, van de zelfde breedte, een

Duim dik, waarfchynlyk de plaats bekleedende

van Kraakbeen. De Beenderen uit den Kop

bevondt men zeer hard en digt van zelfftan-

digheid.

Het Vleefch van het Kreng was , toen men

het fneedt , zodanig verrot , dat het ingezonken

ware, en de Ingewanden vondt men ook geheel

vergaan , des men 'er geen de minde gedaante

. van bekennen kon. Men kan derhalve niet twy-

felen , of het Sperma Ceti zal , wat het vloeibaar-

de gedeelte betreft, ten deele uitgeflort , ten

deele door 't Spek verfpreid zyn; waar van het

zyne witheid , zo men zig verbeeldde , ook op

zekere plaatfen hadt. En hieruit, alsook uit de

on-

(*) De Kommandeur verbeeldde zig, dat dit bet Keel-

gat ware ; doch zulks komt my onwaarfchynlyk voor.

De Keel loopt in de Dieren niet door een Gat van Been.

Sommigen hebben zig dit verkeerdelyk ook van 't gat in

't Menfchen Bekkencel verbeeld.

1. De&l. lil Stu£,
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LAFDEEuoonacuurlykc plaatzing der Beenderen , is 't zeer

XXXXI. waarfchynlyk, dat die Dier, 't zy door vegten
Hoofd- met ancjeren y f op eenigerley geweldige wy-

STUK»
ze, reeds voor dat het aan Strand fpoelde, be-

fchadigd, en mooglyk van Sperma Ceti beroofd

is geweeft.

Nieuw Omtrent de Kuften van Nieuw Engeland, en

Engeland
• by de Bermudes-Eilanden , onthoudt zig een foorc

w van Kazilotten , die van de Engelfchen , in 't by-

zonder, de Sperrna-Ceti Walvifch> en op de ge-

melde Eilanden Trumpo genoemd wordt. De-

zelve fchynt in gedaante weinig van den ge-

woonen Potvifeh te verfchillen. Hy heeft ook

maar twee Vinnen en een Blaasgat in de Nek,

doch hy is op de Rug met een Bult voorzien

,

van meer dan een Voet hoog : zo dat de laatft-

gemelde miflehien zodanig een geweeft zal zyn;

immers wat zyn eene Bult belangt, want de

andere was hem, gelyk gezegd is, niet na*

tuurlyk.

Deeze Kazilot heeft gewoonlyk delangtevan

60 of 70 Voeten , en de dikte van 30 of 40

Voeten , rondom het Lyf gemeten, Zyn Kop is

zeer groot en maakt byna de helft van 't Lig-

haam uit; zynde de Bovenkaak ook zeer breed,

en plat van boven , 't welk hem een Snoet geeft

die naar den Smoel van een Bul gelykt. Dud-

ley verhaalt, dat deeze Kazilotten graauw zyn

van kleur, hebbende een ry Tanden van vyf of

zes Duimen lang, en zo wit als Yvoor, in de

Ondcrkaak. Hy fpreekt van eene die 40 Voeten

lang
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lang was, en 12 Vaten Sperma Ceti gaf. Hyf.AFDEEL.

voegt 'er by , dat de Thraan , die men van hun XXXXï.

Spek maakt, helderer en zagter is dan van de H°OFo-

^ , i n stuk,
andere Soorten. Zy zyn vlugger, en, gekwetfi

zynde , kantelen zy op de Rug en verweeren zig

met den Bek.

't Geen deezen Kazilot byzonderaanmerkelyk
m
Amber

maakt, is dat men daar door meent gekomen te £[*<!"
*

"

zyn , om den oorfprong van het Amber grys ,

die ^ot dus verre een raadzel was geweeft, te

ontdekken. Men vindt, naamelyk, in fommige

Kazilotten Kloocronde lighaamen , van drie tot

twaalf Duimen dik, die van anderhalf Pond toe

twintig Ponden weegen, en wel los leggen,

maar beflooten zyn in een Beurs of langwerpi-

ge Blaas, van drie of vier Voeten lang en twee

of drie Voeten breed. De Beurs loopt aan 't

eene end uit in een Buis, die in de Schaft of

Kraan eindigt en 'er dwars door heen gaat ; aan

't andere end ontvangt zy een Buis , die van de

Nieren komt. Zy hangt regt boven de Ballen,

die meer dan een Voet lang en in delangtege-

plaatfl: zyn , raakende den Wortel van de Kraan

vier of vyf Vingerbreed onder de Navel en bo-

ven het Aarsgat. Deeze Beurs is t'ecnemaal ge-

vuld met een donker Oranjekleurig Vogt , dat

niet zo dik is als Olie , hebbende de zelfde

en nog fterker Reuk dan de Klootronde lighaa-

men of bollen Amber grys , welken 'er los in

dryven. De Wanden van de Blaas, zo wel als

die van het -kanaal der Pisbuis, zyn door dit

I. Dcel UUStwx, Vogc
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I è ^FDEEL Vogt gekleurd. De bollen fchynen, zo lang

XXXXI. de Vifch leeft , zeer hard te zyn : zy beftaan uit

$TÜ^
FD" veifcheide Laagen of Schillen als een Uijen

:

Amber men heeft 'er nooit meer dan vier in ééne Beurs

grys. gevonden, en die twintig Ponden woog, zyn-

de de grootfte die men ooit gezien heeft,

was in de haare alleen. Egter heeft men

dikwils, by 't openen van de Beurs, Klootron-

de brokken van de zelfde StofFe gezien, die

van de groote bollen feheenen afgepeld te

zyn (f>

R , Men geeft voor, dat het Amber grys niet ge-

kingen daar vonden worde dan in oude of volwaflTen Vis-

omtrenr. g^n 9 en> Zo 't gemeen Gevoelen is, in de

Mannetjes alleen. Sommigen verbeelden zig

,

dat de gemelde Beurs de Pisblaas zy van de&

Vifch; doch de zaak blyft, in ditopzigt, zeer

duider. Alleenlyk fchynt men thans met ze-

kerheid te mogen onderftellen , dat die welrie-

kende StofFe, (hoewel zy, eer ft uitgehaald zyn-

de , gantfch onaangenaam is van reuk ,) in de

Kazilotten gevonden worde. Düdley meent te

kunnen verklaaren , wat die brokjes van gebro-

ken Schulpen zyn , welken zo dikwils in 't Am-

ber grys huisveften , houdende dezelven voor de

Bekken van kleine Vifchjes , Squid genaamd, die

het voornaamfte Aasdeezer VifTchen zyn ; doch,

hoe komen die dan in de gemelde Blaas ? ILem-

pher maakt gewag van een Soort van Wal-

vis-

(f) Pbilofopb. Tran/att. N. 387. p. 267.
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viffchcn, die op de Kuften van Japan gevangen L Afde^
wordt , Mokos of Makó genaamd , uit welker XXXXÜ
Darmen een flegt foort van Amber grys komt 3

Hoofd-
STUK ïi

dat men Walviichdrek noemt (*)l Ik heb ,

hier boven > van den Drek der Walviffchen ge-

meld , dat dezelve roodagtig is van kleur en niet

onaangenaam van Reuk : zo dat dit ftük nog na-

der onderzoek fchynt te vereifchen.

Zodanig een Kazilot werdt in 't jaar 1720* by Kazüot

een hooge Zee, met een fchrikkelyken Storm-^^"^
wind , cp de Elve gedreeven , alwaar hy vaft Ei ve gew-

raakte en, na lang wdrftelenfc met dé Baaren,
inefl*

éindelyk ftiérf. Toen fleepten hém de Boeren

naar een Dorp , dat een Uur gaans beneden Sta-

de legt , eii gingen met alle magt aan 't Spek

fnyden. De langtë van dit Dier was 60 of 70

Voeten, én in gedaante geleek het zeer naar dien

Vilch waar van de Afbeelding op Tab. XLII,

by Johnston.) gegeven wordt. De Kop was,

naar evenredigheid van den Vifch , byfter groot

en zeer dik van boven , bevattende , zo dé Heer

Anderson meldt, een groote veelheid Sperm'a

Ceti 9 waar van égtèr , door de flordigheid der

Boeren , weinig te regte kwam. Het Spek was

op het Lyf een half Voet dik. De Staart wa$

agt Voeten breed. Hy bevondt de Huid te be«

ftaan uit een Opperhuid ^ die zagt was als Flu-

weel, waaronder de eigendyke Huid zig hard

en Peesagtig vertoonde, zynde egter zo dik

nieS

(*) Bffihryy'tng yan^apcin. bl. $6 en 474.

I.Deïl. HIStvv, LJ
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I. Afdeel, niet als in de Groenlandfche Walviffchen. Het

XXXXf. Vleefch was van een fchoone roode kleur , dik

van Vezelen en met een menigte Zenuwen door-

reegen. Uit eenige Stukken van hetzelve 9 die

hy mede genomen hadt, werdt van hem eenig

Sperma Ceti gehaald. Naar het Amber grys

zal waarfchynlyk in deeze Vifchnietgezogtzyn,

Hoofd-
«TUK.

ÏIL

JMkrops.

|Üdn*Oog*

(3) Kazilot met een lange Graat op de Rug >

de Bovenkaak langer.

Onder deeze Kenmerken wordt van den Heer

LiNNiEüs een Soort van Kazilotten voorgefleld,

die van de anderen verfchilt door eene derde

Vin of Graat, welke hy op de Rug heeft, en

waar door hy naar den Vinvifch zweemt. De

Heer Brisson neemt ook de Tanden in aanmer-

king, welken in deeze Soort niet plat vanboven

maar fcherp zyn en wel op tweederley manie-

ren , naamelyk of krom en Haaks- of Zeiffens-

wyze geboogen. Uit die verfcheidenheid heeft

er de Heer Anderson twee byzondere Soorten

van gemaakt, waar van de eene zyne tweede,

de andere zyne derde Kazilot is , van hem in de

Rang der Walviffchen geplaatft als de negende

Kazilot en tiende Soort,

met drie Den eerften noemt cfe Heer Brisson, Kazi-

fcherpe' lot met drie Finnen, en feberpe Tanden , die regt

Tanden, die %<m*

(3) Phyfeter Dorfa Spina longa, Maxillafuperiorelon-

giore. Art. Gen. 74. Syn. 104, Syft. Nat. VI. Balaena

major inferiore tantum Maxilla denrata , Dentibus arcuatis

falciformibus , Pinnamfive Spinam in Dorfo habens, Raj.

Pise. 15*.
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zyn. Men vindc 'er* zege hy, van tagtig tot i.AfdèeL

honderd Voeten lang. De Bremer Groenfonds- XXXXL
Vaarders vingen zodanig een Vifeh op de Breedte Hoofö*

van 77| Graad , waar van de Eerw. Heer Ha-

sjeüs in zeker Werkje (*) * te Bremen gedrükfc

in 't jaar 1723, de volgende befchryving geefü

De Vifch hadt de langte van 70 Voeten : zyn

kleur was op de Rug zwartagtig * witagtlg aait

den Buik: de Kop byfter groot en verfchrik-

kelyk in 't aanzien , hebbende bynst de figuur

van een Snaphaans Kolf en maakende omtrent dé

helft van 't Lighaam uit, Het Blaasgat^ voof

op den Kop , was enkeld i gelyk in de andere

Kazilotten. Zyn Bek was niet zeer groot, doch

de Keel zo wyd , dat hy , gekwetft zynde ge-

worden , een Hay , die nog geheel was , van

twaalf Voeten lang , uitfpoog (f). De Onder-

kaak, hoe klein ook in vergelyking met de Bc<*

Venkaak ,
' hadt nog de langte van 16^ Voeten.

Zy was bezet met eene ry van 52 groote Tan-

den , fcherp van boven , zo dat zy zig vertoon-

de als eene Zaag ($). Deeze Tanden, 'er uit

gé*

(*) Disqnifiiio de Lc+taihan *£éU & Ceio jf&ué, 8 v^

(f) Hier uit is groote reden om te vermoeden, dzx dé

Vifch, die den Profeet Jonas infiokte^ en In Wiens Inge*

wanden hy drie Dagen huisveftte , en die hem toen weder
tïitfpoog, de eene of andere Soort van Kazilot geweefê

£y j veeleer dan een Walvifch , welker Keelgat zo eng
is, dat men 'er naauwlyks den Arm in kap fceeken,

($) Deeze befchryving komt meer overeen titer die Vis~

fchen, welken onder den naam van BaUna opTab.XLX
Van Johnston zyn afgebeeld , dan eenige andere Soott
tan Kazilotren.

I.Dkel. IÏLStü^- LI 2
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I. AFDEEL.genomen » waten ieder twee Ponden zwaar. Zy

XXXXL fïooten in de hollen van de Bovenkaak, za
' Hoofd- nauwkeurig , dat de Onderkaak in dezelve als
§1 UK

ingekafl: fcheen te zyn , wanneer de Bek digt

was. De Oogen waren glinfterende en geelag-

tig , doch klein , gelyk in de Walviffchen (*).

De Long was puntig en van Vuurkleur ^ doch

klein. De Vinnen, aan de zyden van den Kop,

waren ieder maar anderhalf Voet lang , en ieder

Vinger van dezelven hadt zeven Gewrichten

,

daar zy 'er in de Walviffchen niet meer dan vyf

hebben. Boven op de Rug was een hooge Bult

en naby de Staart eene andere , die naar een

Vin geleek. De Huid hadt naauwlyks de dik-

te van een half Vingerbreed, maar, gefpannen

zynde over zeer vaft Vleefch , was zy ondoor-

dringbaar voor de Harpoen , uitgezonderd op

eenige weinige plaatfen (f). Men haalde uit den

Kop tien Vacen 01ie 3 die uitmuntende Sperma

Ceti gaf.

Kazilot De andere of derde Soort van Anderson,

vinnen
C

en
worc^ t: ^oor Brisson genoemd, Kazilot met drie

fcherpe Vinnen en fcherpe Tanden 9 die krom zynenZeis-
Tanden.die.

J
; * n \ r , ff /

krom zyn. J^swyze gebocgen. Rajus befchryft er een van

dee-

(*) Wegens deeze kleinheid der dogen , waar in hy by

de andere Kazilotten uitmunt, zal de Heer Linn^üs 'er

den Byuaam van Micrcps , of Klein-Oog, aan gegeven

hebben. De Oogen zyn zeer klein zegt Brisson.

(f) Ik denk dat men hier de voorgemelde Scheering

van Zenuwen , die over 't Vleefch legt, op 't oog zal heb-

ben: anders zou het fchynen, of deeze Yifch geen SpeJc

gehad hadde.
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deeze Soort, die in de Maand February des
[# Afdeei>

jaars 1689, in de Haven genaamd Lymkils 9 aan XXXXI.

de Noordzyde van den Golf van Edenburg, op Hoofp-

den Oever raakte. Deszelfs Kop was zo groot,

dat hy de helft der langte van den geheelea

Vifch , de Staart daar buiten gerekend , even-

aarde, en in dikte zelfs het Lyf, daar de Vifch

het allerdikfte was , overtrof. liet onderde vau

den Snoet ftak ongevaar 2§ Voeten over de On-

derkaak heen; het bovenfteweleenszovcr. De
Oogen waren ongemeen klein, ja, "volgens het

eenftemmig getuigenis der genen , die den Vifch

gefneedcn hadden , niet grooter dan die van een

gewoone Kabeljaauw , fchoon de de langte van

den Vifch wel 70 Voeten ware. Een weinig

boven den Snoet , in 't midden , was het Rlaas^

gat, zynde door een middelfchot in twee-en

verdeeld en met een dekzel geflooten. 't Getal

der Tanden was 42, die altemaal de figuur had.-

den van een ZeifTen , rond en een weinig plat*

agtig op zyde, in 't midden dikker en krom-

mer, allengs dunner wordende, en boven aan

uitloopende in een fcherpen Kegel , wiens punt

naar binnen was gekeerd. Van onderen liepen

deeze Tanden ook in een dunnen Wortel uit.

Hy hadt , in ftede van een Vin , op de Rug een

lange Graat,

Den 2 December des jaars 1723, werden door Zeventien

een fchrikkelyken Stormwind, meteen by uit;-
KaiiIorre

[
1

* •'te gejyk by
ftek hooge Zee , zeventien zodanige Viflchen Hamburg

gefmeeten op de Zandbanken voor Ritzeb tittel ,
garand*

1. peel. m t stvi. LI 3 eeq
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LArDEEL.een klein Steedje, dat onder het Regtsgebied

XXXXI. van Hamburg behoort. De Heer Anderson
Hoofd-

keeft daar van, uit het berigt van een Lid der
stuk. !*

.

,. „ _, °
,

Regeermge vap die Plaats, het volgende opge-

maakt.

De helft van deeze Viffchen waren Mannet-

jes , de andere helft Wyfjes, die om te paaren

waarfchynlyk de Ondiepte gezogt hadden , maar,

door de Ebbe en door, den Oolien Wind ver-

rail zynde, op 't Zand leggen bleeven. Hunne

langte was van 40 en 50 tot 60 en 70 Voeten.

De Viffchers vonden ze altemaal op zyde leg-

gen, met de Koppen Noordwaarts , eenManneu

je en Wyfje nevens elkander, en nog warm

zynde , zo dat zy die Nagt nog levendig moes-

ten zyn geweefl. Hunne kleur was bruin ; de

Kop geleek naar een der allergrootfie Bakkers

Ovens1

, en agt Man nevens elkander maakten

de breedte uit. Het Vel was een halven Vin-

ger en het Spek van agt tot twaalf Duimen dik*

zynde , door zyne verfchheid , by uitftek blank

en fraay om te aanfchouwen. Volgens het be~

rigt der Viffcheren zou men van deeze Viffchen,

den een door den anderen , wel 40 of 50 Ton-

nen Spek hebben kunnen fnyden. Uit de Kop-

pen van eenigen derzelven werden vier of vyf

Vaten Sperma Ceti gehaald ; doch de plaats daar

zy lagen gaf geen gelegenheid om 'er meer aan

te werken, en , de Zee zig met den Vloed ver-

heffende, werden eerlang alle deeze Viffchen

$pQr de Baaren weg gefpoeld,

Men
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Men hadc in de Onderkaak, die weinig kor-
j. Afdeel,

ter was dan de Bovenkaak, 42 Tanden gevon- XXXXI.

den, twee Duimen breed, en op de gezegde Hoofd-
STUK

wyze als Wolfstanden gekromd , doch niette- Y
^

'

J De Tan*
min fluitende in de Gaten van "de Bovenkaak, den.

De Tanden , die men aan den Heer Anderson

bragt, hadden de langte van omtrent 8 Dui-

men , en naby het Tandvleefch was de omtrek

7 Duimen; ;o dat de dikte aldaar ruim 2 Duim

geweeft moet zyn. Deeze Autheur is de eerfte

die opgemerkt heeft , dat deeze Kazilotten,

behalve hunne fcherpe Tanden en Hoektanden,

zeker getal van Kiezen hebben , vyf Duimen

lang. Deeze laatften , in 't diepfte van den Bek

geplaatft, zyn een weinig krom, hebbende in

\i midden vyf Duimen omtreks, boven aan drie

Duimen , en eindigen met verfcheide punten

,

die buiten twyfel tot beter vermaaling van het

Voedzel ftrekken. Hy kon niet te weeten ko-

men , of deeze ViiTchen boven in de Mond ook

Kiezen hadden; doch hy twyfelde 'er niet aan,

dewyl alle Kazilotten (zegt hy) 'er in de Boven-

kaak mede zyn voorzien , en de noodzaaklykheid

zulks fchynt te vereifchen. De Kiezen om laag

zyn veel korter dan de Hondstanden , en raaken

riet aan de Bovenkaak, daar men bygevolg der-

gelyke Tanden onderftellen moet te zyn.

De Heer Anderson befchryft nog een Kazi- Een , in 't

lot van deeze zelfde Soort, iMdSoe in 't jaar {^'I'**

1738, naby St. Pieter, in het Diftrikt van EL ft«d,

derftad, op 't Strand liep. Deszelfs Onderkaak,

I, Dm. 111 Stv*. LI 4 zegt
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I
¥
Afdilel. zegt hy , was met eenen Tand voorzien aan het

XXXXL end v$n de Snoet, en met vyfentwintig weder*

IIöofi?.
Zyds, dat is 51 in 't geheel, ook als Zeiffens

gekromd zynde. Het Dier hadt de langte van

48 en de hoogte van 12 Voeten, zynde, op

gyne grqotfte dikte, 36 Voeten in 't ronde. Be-

neden op de Rug, naar de Staart toe , hadt het

eerie Bult van vier Voeten langte en anderhalf

Voet hoogte. De Vin , op zyde, was vier Voer

ten lang en anderhalf Voet breed. De breedte

yan de Staart was 12 Voeten , en de Kraan, by

het Lighaam, een half Voet dik. Her Gat
a

daar het Water door fclies, wa$ anderhalven

Voet lang.

IV. (4) Kazilot met een zeer hoog tritfieekende Vin

Maftvifch
GP ^e "^u& ' ^e Tanden van boven plat.

?

t Is my duifter, waarom de Heer LiNNmis

aan deeze Soort van Kazilotten den bynaam

geeft van Turjïo , die door fommige Schryvers

aan den Bruinvifch gegeven wordt. Rajus

noemt dezelve Gjootkoppige Walvifch met drie

Vinnen , die in de Onderkaak Tanden heeft

minder krom , en plat uitloopende. Zodanig ee-

ne , zegt hy , die een Blaasgat voor op den Kop

hadt , en op 't midden van de Rug een opftaan-

de Vin , gelykende naar den Bezaans-Maft (*)

van

(4) Phyfefer Dorfi Finna altiffima, apice Dentium pla-

no. Aïit. Gen. 74. Syn.ioq. Syfl. Nat. VI. Balaena ma-

crncephala bipimiis, qute in Mandibula inferiore Dentes

habet minus inflexos &in planum defmentes. Raj. Fisci$p

(*) The Mizen*M*ft* *eg* Rajus, dat is deBezaans-
'

b * fl ©f
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van een Schip, werdtin den jaare 1687, aan LAn5EEU
een der Orkadifche Eilanden , op 't Strand ge- XXXXI.

fmeeten. Men vindt hen) dikwils, zegtBRissoN, Hoofq-
STUK

in de Oceaan omtrent de Noordkaap en aan de

Kuft van Finnjarken , tejr langte van over de iqo

Voeten.

Dewyl deeze Vifch , by Nieremberg, Piscis Kazilot

Midaris geheten wordt , volgens Klein , zal'ik,^^^

zonder naar de betekenis van die benaaming teftrand, \n

onderzoeken, alhier nog, voor 't laatfte, epn
j

/

nd/ch?
e'"

Kazilot beichryven , die aan de Kuft van Kata- Zee.

logne Pefcba Molar wordt getyteld. Zodanig een

ftrandde 'er, den 17 December des jaarsi752 ?

in de Haven de la Sebra , waar van men te Pa-

rys een Berigt indruk heeft uitgegeven , geko-

pieerd naar dat van Gironne. Hy h^dt de langte

van 60 en de hoogte van %%\ Voeten , zynde

de omtrek 52^ Voeten : zo dat hy veel dikker

dan de gewoone Kazilotten moet geweeft zyn*

De Onderkaak was 14 Voeten 9 Duimen lang;

de Staart 14 Duimen dik. VatLde Bovenlip tot

2an den top van den Kop , was hy 1 1 Voet 7

Duimen hoog. Anderhalf Voet was zyn Blaas-

of Spuitgat wyd , en de opening van zyn Keel

over

of Agter-Maft : Mat de Mizéne zegt Brisson , dat is de
Voor- of Fokke Maft. Maar waarom gelykt deeze Vin
meer naar een van die , dan naar den grooren of Middel-

Mart:? De lan^re, immers, zal zo groot niet zyn. Zoïj

men ook de Boegfpriet meene'n ? Ondertufichen fchync

dit een merkelyke opheldering te geeven, aan het gene

van dat zonderlinge Dier, genaamd J(ruken, op de Kufè

yan Noorwegen voorkomende, gemeld wordt. Zie onze
^Aantekening hier voor, bladz. 444.

*. Dkku 1IJ. Stui> LI 5
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Hoofd-
stuk.

LAFDEEu ove* de zes Voeten hoog, ruim vier Voeten

XXXXI. breed.

De zwaarte van deezen Kazilot was omtrent

agttienhonderd Kwintaalen , en zyne Ingewan-

den maakten zes taamelyk groote Vaartuigen

vol. Zyn Huid was effen , donker blaauw >

en de Buik wit. Men kon deezen Vifch niet

voort krygen, door middel van een Kabeltouw,

't welk 'er aan vaft gemaakt was , en dat men

op 't Land liet trekken door het Gepeupel tot

veertien Voeten van den bodem der Rivier. De
Viflchers 5 dit ziende, leiden 'er Vuur aan, en

deeden 'er düs veel Olie uitkomen , zonder dat

men die zig te nutte konde maaken ; 't welk jam-

mer was, dewyl men oordeelde, dat 'er ten

minfte vyf of zeshonderd Vaten uit zouden te

haaien zyn geweeft. Drie dagen werden he-

fteed aan het hakken met Bylen , terwyl men

'er op liep als op een Vloer : de Olie fpoot over-

vloedig door alle Openingen , die 'er in gemaakt

werden, vooral uit eene aan de zyde, daar

menze met een groot Tonnetje uit fchepte

,

even als het Water uit een Put. Uit een Been

van den Kop , 't welk met een Byl was doorge-

hakt, kwam een Gulp zeer heldere Olie, die

een Sprong gaf ter dikte van den Arm en na-

genoeg vyf Voeten hoo|*, duurende een half

Uur of daar omtrent.

Het Bek. In de Kop van deezen Vifch werdt een Been

keneel. gevonden , van gedaante als een Leflfenaar , en

van binnen hol, 't welk men oordeelde het Bek-

ke-
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^eneel te zyn. Toen de Onderkaak gevild was lafdeeu
en van Vleefch ontbloot, waren 'er twaalfMan XXXXI.
noodig om dezelve in een Vaartuig te doen , Hoofd-

en zy werdt naar Parys gebragt. Sommige Men-
$TÜK*

fchen hadden van 't Vleefch genomen , en , 't zei-

ve braadende , bevonden zy dat het meeft Olie

wierd. Onder het hakken van deezen Vifch

,

zworven een menigte Haai jen 'er rondom, waar

van men drie of vier kreeg, die ieder de

zwaarte hadden van zes Kwintaalen.

XXXXII. HOOFDSTUK.

gefchryving van 't Geflagt der Dolphynen;

waar onder de Bruinviffchen , de Springer of

Botskop, de Zabelvifch, Walvifehdooderg?-

naamd , en de Blaazers bebooren*

ONder den Naam van Delphinus ofDolphyn Kciimer-

wordt door den Heer Lxnn^üs een Ge- keo*

flagt van Viffchen voorgefteld , 't welk het laat-

fte of negen-en-dertigfle is in zyne Afdeeling

der Zoogende Dieren. Hy onderfcheidt hetzel-

ve , zo wel als de Heer Brisson , van de Wal-

viffchen en andere Dieren van deezen Rang,

doordien het met Tanden in de beide Kaaken

is voorzien , hebbende ook een rond Blaasgat in

de Kop, en meeftendeels , behalven de twee

Zwemvinnen op zyde, nog een derde Vin op

de Rug.

J. Deel. III, Stuk, BkIS«
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LAfdebl. Brisson heeft van deezen Vifch vyf Soorten,

XXXXII.dewyl hy 'er nog twee voegt by de drie Soor*

Hoofd- ten van LiNiSiEUs. Ik zal van allen kortelyk
stuk. ;. :

fpreeken,
Soorten. r

I. (i) Dolphyn met bet Lyf omtrent Kegelvormig^
M)ocana em ftree(ie Rug 9 de Snoet eenigemaate Jlomp,

•

De Griekfche Naam Phookaina , dien Arifto-

teles gebruikt , zal rhiffchien van eenige gelyk-

heid, welke dit Dier met den Zeehond of Rob,

Phoka , heeft, af te leiden zyn. Anderen noe-

men hetzelve Turfio. In 't Franfch geeft men

'er den naam aan van Marfouin, Souffleur of

Tunin. De eerfte is waarfchynlyk van 't Hoog-

duitfche Woord Meerfchwein , dat Zee-Varken

betekent, afkomftig; zo wel als de Deenfche

MarJuin , de Sweedfehe Marfwin , en de Noor-

fche Marfuen of Ni/er. Men noemt het in de

Noordfche Landen ook Tummeler 9 dat is Tui-

meiaar, en Bruufkop , Springwal of Springer.

De Yslanders geeven 'er den naam van Suinhual

of Varken-Walvifch aan: de Engelfchen noe^

men het Porpejje en fömtyds Sea-Pork of Zee-

Varken. Onder de Nederlanders is het by den

Naam van Bruinvifch zeer bekend. Johnston

heeft

(i) Delphirws Corpore fubconiformi , Dorfolato, Ros.

tro fubobtufo. Art. Gen. 73*. Syn. 104. Faun. Snee. 266,

Syfl. Nat. Vl.Phocxna üve Turfio. Bell. Pisc. 16. Gesn,
Pisc. 711. Phocaena Rondeletii. Rond. Pisc. 473. Will,*

Jchthyol. 31. Raj. pisc. 13.
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heeft 'ér, Tab. XLI, een goede Afbeelding
i# af deel."

van gegeven. XXXXll

De Bruinvifch heeft, volgens den Heer An- Hoof*>-

, r xr STUK,"
derson 5 eene langte van vyf tot agt Voeten* _ A .

n i ^ 11. Geftake*

De Snoet is kort en ftotnp; de Oogenzyn klein;

de Kaaken boven en onder met fcherpe Tanden

voorzien. Zyn kleur is zwart op de Rug en

wit aan den Buik , de Huid zeer glad. Op den

Kop heeft hy een Blaasgat, gelyk de Walviê-

fchen. Hy is met drie Vinnen voorzien, waar

van die op de Rug als een halve Maan hol ftaat

naar agteren , en de Staart heeft de figuur van

een Zeiffen.

Deeze Vifch is in de Noorder-Oceaan ,
f
in d6 Eigeö-

Ooftzee, ja byna in alle Zee-en van den Aard- rcha^e0J

bodem , inzonderheid naby de Küften , gemeen.

In het Kanaal worden zy , zo wel aan de En-

gelfche als aan de Franfche zyde, overvloedig

gevonden. Men vifcht ze alan de Kuft van

Ysland veel, om het Spek, waar van men al-

daar Thraan kookt, federt dat de Walviflchen,

door hunne fchuuwheid , van die Kuften zyn

geweeken. Doch het is zeer moeielyk hun te

vangen , dewyl zy by uitflek vlug in 't zwem-

men zyn; weshalve men daar toe flerke Netten

gebruikt, zo wyd van Maazen, dat de Vifch

'er met den Kop door kan, doch met hetLyf

daar in hangen blyft. Ook neemen de Yslan-

ders de gelegenheid waar, wanneer deeze Vis-

fchen verhongerd zyn op hunne prooy , die veel-

al in Haringen beftaat , welken zy tot aan de

l. Dim. III. Sri/*, Kuft
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I.Afdeel.
Kuft vervolgen * laatende zig dan gemakkclyk

XXXXII bezetten. Dit gefchiedc zeer voordeelig in het

Hoofd- midden van de Zomer , omtrent Sint Jan ; de-

wyl als dan de BruinviiTchen blind worden door

een klein Vlies * dat zig voor hunne Oogen

fpant, en dus worden zy 'er fomwylen eenige

honderden meefter. Even 't zelfde heeft on>

trent de Wefter^Eilanden van Schotland en de

Orkades plaats.

't Is aanmerkelyk dat de Bruinviffehen , ge-

vangen zynde en op 't drooge gefmeetcn , zwaar

fteenen, tot dat zy fterven. Hun Bloed is zo

warm als dat der Landdieren , en ftroomt in

overvloed, wanneer zy gekwetft zyn gewor*

den, tegen den aart der Viffchen. De deelen,

die tot hunne Voortteeling dienen, zyn, in 't

Wyfje zo wel als in 't Mannetje, zeer duide-

lyk zigtbaar. Men wil dat zy op gelyke ma-

nier als de Menfchen paaren. Hunne ontmoe-

ting in Zee wordt als een voorteken van Storm

aangemerkt.

Cebruik. Onder veelerley wilde Natiën worden de

Bruinviffehen gegeten, *t welk niet te verwon-

deren is , daar dezelven ook Walviffchen en

Zeehonden verflinden. De Kop , inzonderheid*

gezouten zynde, maakt een zeer goede en lek*

kere Spyze uit, zo men getuigt. De Berg-

Schotten houden veet van ftukken Spek van

deeze Viffchen, gezouten en gerookt. DeFran-

fchen, op Terreneuf , plagten 'er Worftevleesf

van te hakken. Egter , zegt men * dat de Ou*

4eö
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den taay zyn en naauwlyks eetbaar, en, in 't[,&fmEU
algemeen, vereifcht dit Voedzel wel een fter- XXXXII.

ke Maag. Als 'er een op Zee gevangen wordt, Hoofö-
STUK.*

laat men de genen , die 't Scheurbuik hebben,

hunne Beenen fteeken in 't warme Bloed ; 't

welk daar toe gezegd wordt een uitmuntend Ge-

neesmiddel te zyn.

(2) Dolphyn met het Lighaam langwerpig om- n,

trent volrond, den Snoet dun en fcberp. Edpbis*

Dolphya.

Deeze , die de eerfte Soort is van den Heer

Brisson, wordt by hem in 't byzonder Dau-

phin , en van Rajus Dolphyn der Ouden gehe-

ten. De Naanr, dienr-hy^^rde Schryvers der

Dieren in 't algemeen voert, is Delphinus, af-

komftig van 't Griekfch Delphin. DeFranfchen

geeven 'er wel den naam aan van Bec d'Oye

dat is Ganfen-Bek, en ook van Zee-Gans. By
de Duitfchers en andere Noordfche Volkeren

,

fchynt hy den zelfden naam van Zee-Varken

te voeren , als de voorgaande ; de Engelfchen

noemen hem ook Porpejje ; doch by de Neder-

landers wordt hy Tuimelaar geheeten.

De Dolphyn verdient, wegens zyne vlug- Eigen-

heid, met regt den naam van Koning der Vis-
fchaPPen*

fchen. Hy is zo fnel in 't zwemmen , dat geen

Vifch

(2) Delphinus Corpore oblongo fubtereti, Roftro at-

tenuato acuto. Art. Gen. yó. J>». 105-. Syft. Nat. VI.
Delphinus, Bell. Ptsc. 9. Rondel. Pisu 459, Delphiim*
aniiquoruin. Raj. Pisc. 12, Will, Pisc. 28.

1, Deel. III. SluM
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544 Bésch&yving van de

I.AFDEEL#
Vifch hem ontvlugten zoude kunnen , indien zyn

XXXXII. Bek niet, om zo ce fpreeken, onder den Kop
Hoofd- geplaatft ware. Men noemt hem , wegens de

fcherpheid van zyn Bek en die vlugheid te fa-

men , ook wel de Zeë-PyL Hy vervolgt zyii

Prooy zo vinnig j dat hy dikwils daar door op 't

drooge vervalt, en dus gevangen wordt. Ook

zegt men, dat dit fomtyds gebeurt, wanneer

hy door kleine Vifchjes vervolgd wordt, die

hem geweldig kunnen fteeken. Hy is zeer fchrrp

van Gezigt, en maakt zeker Geluid, dat naar

het fteenen of zugten van een benaauwd Menfch

zweemt , wanneer hy buiten 't Water is ; doeh

dat hy dan op flaande Voet zou fterven * gelyk

Ovidiüs en Plinius verhaalen, is niet waar be-

vonden ; dewyl men 'er zelfs van Moncpellier

naar Lyons gevoerd heeft, zo Rondeletiüs ge-

tuigt.

Men heeft zig verbeeld , dat de Dölphynen

't gezelfchap der Menfchen en inzonderheid het

Mufiek beminnen. Dit gaf aanleiding tot den

fabel vM.Arion, die, wanneer hy door de Ma-

troozen om zyn Geld in Zee geworpen was

,

van eenen der Dölphynen, welken door zyn

Snaarenfpel rondom het Schip gelokt waren, op

de Rug genomen , en dus naar Land gebragc

werdt. En , hoewel het buiten twyfel fchynt

,

dat zy veeleer de Schepen volgen, om op het

gene in Zee geworpen wordt te aazen ; zo is

doch dat zonderlinge denkbeeld onder fommigé

Volkeren niet geheel verbannen. Aan de Ooft-
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zee, in 't byzonder, meent men dat zy door 't i Afwtu
Geluid van Speeltuigen naar den Oever wor- XXXXIL
den gelokt. Hoofd-

Deeze Vifch onthoudt zig, zo wel als de
STCKé

Bruinvifch, in de meefte Zee-ën van den Aard-

kloot , zelfs aan onze Kuften (*). Men vangt-

ze aan de Kaap , zo Kolbe getuigt , met een

ftuk Spek aan een Haak, gelyk men de Haaï-

jen gewoonlyk op de Schepen vangt. De vlie-

gende Viflchen zyn in de Wateren tuïTchen de

Keerkringen hunne Prooy. Zy zwemmen troeps-

wyze. Men wil dat zy tien Jaaren zouden noo-

dig hebben om tot volwaffenheid te komen , en

dat zy dertig Jaaren leeven.

De langte der Dolphynen is negen of tien, CtMm
de middellyn, op <le dikfte plaats, ongevaar

twee Voeten. Het Lyf loopt allengs dunne?

naar de Staart. Zy hebben een langen , punti-

gen Snoet , en de Kaaken zyn , boven en onder,

met kleine fcherpe Tanden, als Elfen, gewa-

pend. De gaaping van den Bek is veertien óf

vyftien Duimen. DeOogen zyntaatlielykgföot*

Boven op den Kop hebben zy een Blaasgat

,

om Water uit te werpan, gelyk de Kazilotten,

Behalve de Zwemvinnen is 'er eene op de Rug *

van anderhalf Voet lang en dertien Duimen

breed. De Staart heeft de breedte van tweiö

Voe*

{*) Zie de Uitgezogtc Ferhandelingen 1. Diél* blzé®,

L Diei. III Stuk. MlX»



546 Beschryving van de

L Afdeel. Voeten. De Huid is van kleur en gladheid als

XXXXH. die der Bruin viffchen (*).

Hoofd- By het openen van een Wyfjes Dolphyn
,

vondt men de Ingewanden van de Borft even
Inwendige

.
. .

Deeicn. als in de Viervoetige Dieren , waar door be-

veftigd wordt , dat deeze Viffchen op de zelfde

manier Adem haaien als de Menfchen. Hun

Hart legt tuffchen twee Longen, die tot aan 't

Middelrift reiken, waar te-gen van onderen de

Lever afn legt, welker flinker Lob een gedeelte

bedekt van de kleine Maag. Hunne groote Maag

is van gedaante als een ftompe Kegel, met de

punt naar onderen. Boven dezelve is een Al-

vlees , en onder de Maag wederzyds een groo-

te Nier, die beiden uit zigtbaare Klieren famen-

gefteld zyn. Voorts vondt men in dit Wyfje de

Eijerneften zeer klein , niet meer dan een Duim

lang en. van dikte als een Schryfpen , gelyk Ty-

son die hadt befchreeven. De Lyfmoeder be-

ftondt uit verfcheide Rokken , doorweven met

een menigte van Vezelen, en was, even als in

de Viervoetige Dieren , met Hoornen , om de

Vrugt te huisveften. Zelfs vondt men in de

Scheede een menigte Rimpels , en Klieren aan de

Wanden van de Lyfmoeder, die meteen Slym,

als gewoonlyk, bezet was. Het Schaamdeel

maakte een langwerpige Spleet , waar in de Ope-

ning

(*) Men kan de Afbeeldingen nazien van de Dolphy-

nen, op Tab. XLIII, in 't Werk van Johnston, die

taamelvk goed zyn: als ook die vaa 't Bekkeneel op
Tab. XLIV.
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ning der Waterloozing was en boven welke zig
i. Afdbel.

een Kittelaar vertoonde , van Beeiiige zelfftan- XXXXII.

digheid (*). Hoofd.
STUK

't Gebruik der Dolphynen is even 't zelfde '•
,

Gebruik.
als dat der Bruinviflchen , en men wil dat hun

Vlecfch veel aangenaamer zy van Smaak, Hun

Spek wordt als dat der Varkens gezouten , en

men kookt 'er fomtyds ook wel Thraan van.

De Ingezetenen , aan 't end van Noorwegen *

bereiden, zegt men, van derzelver Eijeren een

foort van Kaviaar ; doch dit zou zonderling

zyn , dewyl deeze Vifch geen Kuit fchiet.

(3) Dolphyn met een opgewipien Smet , de Tan- m>

den breed en Zaagswyze. Borskoó

De Heer Brisson, die van deezen zyne vier*

de Soort van Dolphynen maakt , noemt hem in

't Franfch VEpaulard,. om dat hy zig als breed

van Schouderen vertoont. Zynen Latynfchen

naam heeft hy, zo Rajüs aanmerkt, van dege-

lykenis naar een Olie- of Wyn-Kan, door zy-

ne rondte en dikheid van Buik. Hy twyfeltof

het de Butskopf, dat is Botskop , zy van Mar»
tens , die deezen naam aan zekeren Vifch ge-

geven heeft, wegens de gedaante van zyn Kop

;

doch

(*) Collins ssfnatomy» p, 65*4.

(3) Delphinus Roftro furfum repando, Denribuslatisfer-

ratis. Art. Gen. j6 Syn. 106. Faun. Sttec2.67.Syfi. Nat*

VI. Orca Bell. Pisc. 18. Rondel. Pisc. 483. Gesn.

Pisc. 635". VVill. ïchtk. 40. Batena minor uuaque Maxik

Ja dentara. Raj. Pisc. ij.

1.Deiu III Stuk. MlH %
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548 Beschryv'ing van de

I aVoe**.
^ocl1 ^e ^eer Br1SS0N fchynt zulks vaft teftel-

XXXXIïJen - Deezezegt, dat deDuicfchershem FaJJz-

Hoqfd- Wafel , 9Zuder- Wahl , dat is Ton- of Kuip-Wal-

vifch, noemen. De Svveeden geeven 'er, vol-

gens Linn^us, den naam aan van Loopare ,

en die aan de Kullen woonen noemen hem

Looper , *n Noorwegen Springwal of Springer;

de Engelfchen Grampus, de Schotten North-

kaper (*). Rajus heeft hem de kleine WaU
vifch , met Tanden in de beide Kaakte , geheeten.

De langte des Lighaamsis, volgens den Heer

Brlsson, van 24 of 25 Voeten, zo dat hy de

andere Dolphynen in grootte ver te boven gaat.

Omtrent den Buik, daar hy dikft is, overtreft

de middellyn de helft der langte. De beide

Kaaken zyn met ftompe Tanden gewapend. De
Onderkaak is veel grooter en dikker dan de Bo-

venkaak, De Oogen gelyken naar die der Bul-

len. Üp den Kop heeft hy een Kanaal , waar

door hy Water uitwerpt. Zyne Rugvin is meer

dan drie Voeten lang: de Huid zeer glad, zwart

op de Rug en wit aan den Buik. Men vindt

hem in de Weder-Oceaan.

Omtrent de gedaante van den Kop merkt men

aan, dat dezelve van vooren ingedrukt is, en

naar een omgekeerde Sloep gelykt. Het end

van de Bovenkaak fteekt egter een weinig uit,

als

(*) Dit getuigen Rajus, Artedi en anderen: doch
dat hy de Vifch niet zy , dien men in Groenland en door

«len geheelen Atlantifchen Oceaan d* Nooitkaaper noemt,

i« wit het voorgaande blykbaar.
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als de Neus van een Schoen , zo dat menze als \ 9 Afdsel*

opgewipt kan aanmerken ; maar de Kop loopt XXXXIL

niet fcherp, gelyk in de Dolphyn, blyvende Hooï?2ï~

STUK*
voor en agter even dik.

Deeze Viflchen werpen , gelyk alle Viflchen

van deezen Rang, de Walviflchen, Kazilotten

en Dolphynen , levendige jongen s welken door-

gaans aan de Prammen van de Moer hangen ot
van dezelve met de Vinnen vaftgehouden worden.

Men vangtze te Sundmoer, aan de Kufl van

Noorwegen, op de volgende manier, in groote

menigte. De Viflchers roeijen 'er met hunne

Schuiten agtcr, en jaagen deeze domme Die*

ren, met kloppen en polderen in 't Water, dat

dezelven op 't drooge loopen , alwaar zy dan

geflagt worden. Zy geeven goede Thraan, en

hun Vleefch wordt van het Volk aldaar voor

zeer fmaakelyk gehouden.

Rajus getuigt dat hy zodanige Viflchen ge*

zien heeft, van 16 tot 18 Voeten lang Zy
naderen, volgens hem, de Schepen onbe-

fchroomd , en zwemmen , gelyk de Dolphynen ,

altyd met den Kop in den Wind. Hy verhaalt,

nog een anderen Vifch gezien te hebben van

de zelfde Soort , dien men , met nog meer re-

den , Botskop zou kunnen noemen , alzo dezel-

ve het voorde van den' Kop zeer itomp had.

De Rugvin was driemaal zo lang als die van

den voorgaanden; de kleur donkerer ; doch de

grootte eveneens.

t Dt£L. III Stuk. Mm 3 Ik
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I. Afdeel. Ik zal hier nog de befchryving byvoegen van

XXXXII. twee andere Viflchen, die door den Heer Bkis-

stuk.°
FD

* S0N *n '1CC GeflagtderDolphynen zyn geplaacft.

Zabel- De eerde is de gene, die van de Groenlands-

Vifch vaarders gemeenlyk Zwaardvifch geheten wordt,

hoewel veel verfchillcnde van degewooneZwaard-

viiTchen. Hy noemt denzelven, Dolphyn, met

een Vin op de Rug , die naar een krommen Zabel

gelykt, de Tanden fcherp en den Snoet als geknot

hebbende. Ik geef 'er , wegens de kromheid van

deeze Vin, welker geftalte de eenige oorzaak is

dat men hem Epée de Mer noemt, den naamaan*

van ZqbeMfcb.

De langte van deezen Vifch is tien of twaalf

Voeten : hy heeft een Gat in de Kop , waar door

hy ,
gelyk de Walviflchen , Water fpuit. Zyn

Kop is , gelyk die van den Botskop , ftomp

;

doch op de Rug, naar de Staart toe, draagt hy

een Vin , van drie of vier Voeten lang , als een

kromme Zabel , of liever als een fpitfe Paal

,

die naar de Staart is omgeboogen met de Punt

;

zynde by het Lyf een of anderhalf Voet breed.

Met deezen Zabel kan hy de Walviflchen geen

nadeel doen , doch niettemin is hy een groot

Vyand van dezelven. De Zabelviflchen , naame-

lyk , zwemmen doorgaans by Troepen , en tas-

ten dqn Walvifch van alle kanten aan , bytende

groote ftukken van zyn Lyf, tot dathy, door
9
t Gevegt afgemat, de Tong uit den Bek laat

hangen, daar zy gretig op aanvallen en die

ver-
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verfiinden, even gelyk men dit van deZwaard. r A nav9

viflchen getuigd vindt (*> XXXXI1.
Zodanige ZabelvifTchen komen omtrent Spits- Hoofd.

bergen en in de Straat Davis dikwils voor. MensrüK*

heeft zelfs kleine gezien by Heiligland aan den

Mond der Elve. Zy zyn wondcrbaarlyk fnel >

zo dat het ondoenlyk is dezelven te vangen

,

ten zy men 'er een met een Kogel mogt kun-

nen treffen. Sommigen verbeelden zig, dat de

gemelde Vin op de Rug hun dienen zoude , om
de fnelheid van hunnen loop te maatigen , of

in fommige gevallen dien geheel te fluiten.

Aan de Kutten van Nieuw Engeland ontmoet de Wal-

men fomtyds zodanige Viflchen, van twintig
virchdo®*

der ge»
tot dertig Voeten lang, die men 'ei' Killers, datnaamA

is Dooders noemt , om dat zy hun werk maa-

ken van het ombrengen der Walviflchen. Zy

randen die even als de Honden een Stier aan

;

fommigen houden hem by de Staart vaft , ter-

wyl de anderen hem by den Kop met flaan ca

byten tragten te overmeefteren. Van eenen jon-

gen Walvifch zullen zy niet affcheiden, voor

dat zy deszelfs Tong hebben opgevreeten, en,

als hy dood is , blyven zy 'er zo lang by , tot

dat het Kreng begint te flinken. Men meent

re-

(*) Men wil ons thans wysmaaken, dat de Zwaard- e»
Zaagviflchen nier alleen, maar ook de Walviflchen en an-

deren van de grootlte Soorten , meeltal van Zeeplantejt

zouden leeven, en weinig of niet op Viflchen aazen. He?
eenftemmig Berigt , egter , van de Groenlandsvaardersert

anderen , ftrydt hier tegen
, gelyk wy gezien hebben*

I, Dufx. JU. Stwr.
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I.AFDEEL. reden te hebben om te gelooven, dat zy forti*

XXXXII.ty^5 wel de oorzaak zyn, dat een Walvifch*
Hoofd- die van de Sloepen wordt voorrgefleept, tegron^

de zinkt en dus verlooren gaat. Men vangt 'er

fomtyds die zeer vet zyn, en goede Thraan

uitleveren*

^ _, De Heer Brisson ftelt als de laatfte Soort in

zex. het Geflagt der Dolphynen, een Vifch dien hy

Souffleur dat is de Blaazer noemt, in 't Latyn

Phyfeter, en welks Kenmerk hy opgeeft, geen

Vin te hebben op de Rug. Deeze wordt, zegt

hy, van de Saintonjers Sedenette geheten, van

de Italiaanen Capidoglio , van de Duitfchers

Spruttzwahl , Wetterwahl 9 en van de Engelfchen

Whirle-Pool, dat is Draaykolk.

Uit de befchryving (zegt hy) welke ons Ron-

deletiuiS gegeven heeft van den Pbyfeter , blykt

dat dezelve niet behoort tot het Geflagt der

WalvifTchen , noch tot dat der Kazilotten

:

want hy heeft Tanden gelyk de Orca (Springer

of Botskop) , die ze in beide Kaaken heeft , en

derhalve heb ik hem in 't Geflagt der Dolphy-

nen geplaatft. Hier volgen de eige Woorden

van Rondeletiüs. „ De Blaazer QPbyfeter}

„ is een Beeft (Béllua) van wonderbaare groot-

„ te uit het Geflagt der WalvifTchen ; met een

45 zeer grootenBek en fcherpe Tanden, Zaags-

„ wyze gelyk die der Springeren (Orca). De

„ Tong, daar binnen, is groot en Vleezig* Hy
„ heeft een veel wyder Blaas- of Spuitgat dan

*, de overige WalvifTchen; om welke reden hy

„ ook
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3,
ook veel meer Water uitwerpt en blaaft, en

i # An>£Rt

3 , daar van heeft men hem Blaazer (Pbyfeter^) XXXXIL
„ genoemd. Van den Springer verfchilthydaar Hoofd-

„ in , dat hy veel langer zy en geen Vin hebbe

,3 op de Rug. Hy heeft veel Spek gelyk de

„ Walvifch en andere dergelyke Zeefchepze-

3 , len ". Zyn Woonplaats is door den gehee-

len Oceaan.

Aan de Kullen van Poticbe , in Amerika , ver- Biaa^r*

haalt Labat , dat zekere Viffchen zyn , Souffiem'jbyAafcnk*

of Blaazers genaamd, die hy de zelfden agt als

de Dolphynen in de Middellandfche Zee, of

zeer weinig daar van verfchülende, Zy gaan

akyd troepswyze , fpringende de een agter den

ander , houdende fteeds de Neus in den Wind
op, en, als het (til is, naar die zyde daar de

Wind van daan moet komen. Hunne Kop is

dik, de Snoet een weinig langwerpig; de Keel

wyd ; het Lighaam lang en rond , dik by den

Hals en zeer verdunnende naar de Staart me?
welke zy onder den Buik ombuigen wanneer zy

opfpringen willen, als wanneer zy een kromme
Rug fchynen te hebben. Zy zyn zeer vet en

vol Thraan: men fnydt 'er het Vleefch by (luk-

ken af, die men doet kooken om 'er de Olie

uit te haaien en deeze wordt alleenlyk om te

branden gebruikt.

In de Wcftindiën is ook een Vifch , waar

aan men den naam geeft van Blaazer, en wy
hebben uit het Berigt van den Fleer Adansow

I. D2SL. III Sti/ju N Q g|C«
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I. h?DEEL.Sezien (*)> dat de Blaazers (Souffleurs) inde

XXXXII.Atlantifche Zee, tuflchen de Keerkringen, ge-

Hoofd- meen zyn. Deeze Vifch , zege men , dat van
STUK ,l

den Walvifch op 't oog alleen in grootte ver-

fchilt , doch van een geheel anderen aart is

;

devvyl hy de Schepen volgt, gelyk deDolphy-

nen , en door fluiten kan aangelokt worden. Zy

zyn gevaarlyk te vangen , wegens hunne wild-

heid en ongemeene fterkte. Een Kapitein eens

zulk een Vifch hebbende doen fchieten met een

Harpoen , maakte dit Dier zodanig een geweld

op het Touw , dat de groote Ree van den Maft,

daar men 't zelve aan vaft gemaakt hadt , 'er

door aan (lukken brak (f).

Kolbe fpreekt ook van een Blaazer (Souffleur')

die zeer gemeen is in de Zee by de Kaap , en

dus genoemd wordt, wagens de bekwaamheid

die hy heeft , om zig op te blaazen en ron^ te

maaken. Een Vifch , zegt hy , die gevaarlyk is

om te eeten , en waar van ik 'er verfcheidene ,

uit Liefhebbery , gedroogd heb ; doch 't is blyk-

baar , dat hy 'er die kleine VifTchen door ver-

Haat , welken men gemeenlyk Opblaazers noemt

,

en dat zyn Blaazer derhalve niec tot de Zoogen-

de Dieren behoort.

(*) Bladz 444 , hier voor.

(f) Mifïchien zullen het zodanige Walvifïchen zytr,

waar van men verhaalt, dat 'er wel 60 in een Schip kun-

nen , die de Nederlandfche Weftindifche Kompagnie op

ruim 30 Graaden Z. Breedte heeft laaten vangen ; doch

met weinig voordeel. Hedend* Hifi, XI. D. bl. $}6\

BLAD-



BLADWYZER
DER

ZOOGENDE DIEREN.

De Lettertjes a> b, c 9 voor de getallen 9 flrekken

om de Bladzyden van het I. , II. en IIL

Stuk te onderfcheiden.

Aard-Menfch. . a. 332
AmerikaanfcheBontfemA 1 56
AmerikaanfcheTyger. £.121

Arabifche Paarden. c. 366
Armadillen. >. b. 277
Aver-Os. . . c 277

B.

Baard-Aapen. . a. 359
Barbarifche Paarden, c. 365
Baviaanen. . a. 357
Beeren. . . £.212

Beermuis. . b. 464
Behemoth. . c. 406
Bergmuis van Noorwe-

gen
Bergrot der Alpen.

Bever.
Bezoar-Bok.
Bezoar-Hert.

Blaazer.

Bok.
Bontfem.
Bofch-Menfch.
Bofchmuis.

fc;'447

b.456
b. 409, c. 7

c. 206
c. 134
c-552

. f. 15Ö
£. 200

^330» 336
. £.486

Bofchrotten van Ameri-
ka. . £.323,408

Botskop. . . c. 547
Brafiliaanfch Konyn. b. 407
Brafiliaanfche Otter. b. ió%
Breedimoel-Vifch. . ir. 487
Bruinvifch. . . c. 54a
Buffel. . . c. 327
Buidelrot. , . £.317
Bul. . c. 270
Bultige Stier, , f0,324

Chineefche Duivel. a. 493
Coati. . . b. 237
Coati-monde. . £.238
Cretifch Schaap. . c. 267

D.

Dag-Menfch. . a 141
Damhert of Dein. c. 126
Das. . . b. 228
DOLPHYNEN. . C. SZ9
Dolphyn. . . f. 543
Doodshoofdje. \ a. 368
Dromedaris. « c. 22
Duivel van Java. a. 493
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BLADWYZER.
E.

Eenhoorn-Visch.
Eenhoorn.
Egelen.
Egyprifche Springer.

Eland.

Ezel.

Fretten.
Fret.

r.423

'•434
£.287
^488

c. 40
^.385

*-i47
b. 203

G.

Gazelle. . . c. 197
Geiten. . . ^.155
Geit van Angora. . ^.163
Gems. . . c. 180
Genet-Kat. . . b.165
Geftreepte Ezel. . c. 400
Geftreepte Muis. . £.487
Groenlandfche Walvifch.

c. 442
Guineefch Biggetje. £.439
Guineefch Geitje. . c. 194
Guineefche Ram. . c. 266
Guineefch Rheetje. c. 153
Guineefch Varken. . b.269

H.

Haazen. . . b.%69
Halfvoflen. . £.237
Hamels of Weeren. c. 230
Hamfter. . . b.464
Haring-Walvifch. . c. 490
Hazelmuis. . . £.485
Hengft. . . c. 333
Hermelyn. . . b. 206
Herten. , . c. 35
Hert. . c. 59
Herte-Bok. . c. 206
Hert-Zwyn.

,
. &275

Honden. . £.33

Hoorn-Varken.
Huis-Muis. .

Huis-Rot.

Hyaena.

I,

Indiaanfche Buffel.

Inkhoornen.
Inkhoorn-Aap.

j.

Jakhals,

jumarra.

Jupiter-Vifch.

£.274
£.478

M71
£.83

f. 329
£.493
a. 399

£.93
c. 400
c. 482

K.

Kaapfch Konyn.
Kalf.

Kater.

Katten.
Kat.Pard.

Kazilotten.
Kemel-Pardel.
Kemelen.
Klein-Oog Kazilot.

Knobbelvifch.
Koeijen.
Koning der Boflchen. b. 120
Koning der Graauwerken.

b. 504
Koning der Herten.
Koning der VhTchen.
Konyn van Java, .

Konyn. . 1

Kwasje van Ceylon.

b, 407
c. 279
b. 12Ó
b.95

b. 124
c 501

c. 36
c.9

c 530
c. 488
c. 268

c 135
'.543
£.446
£.391
b. 150

L.

Laplandfche Paarden, c. 372
Leeuw, . b. 96
Leeuw-Aapje. • rf-365

Lemming. . b. 446
Los, • £.141
Luijaards, • <z*479

Luipaard. « *. 1
1

7

M.



BLADWYZER.
M.

Malaks Stekelvarken.

Marmeldier, Marmot.
Marter.

Maftvifch.

Mensch.
Meerkatten.
Meerminnen.
Mieren-Eeters.
Mollen. „ .

Monkje.
Muil-Ezel.

Muizen.
Muskus-Dier.
Muskus-Rot.
Muskus-Zwyn. ,

.

N.

Nagt-Menfch.*. I4i>33°»33<5

Noordkaaper, . £.489
Noorweegfche Muis. £.447
Nyl-Paard. . c. 405

O.

£.367
£-455
b.193
^.53ó
0.138
^.358
b.20

b.299
a* 368
^ 397
M37
c. 29

^•435
b. 270

Olyphant. a. 4 1

9

Os. c. 271
Oflen-Oog Vifch, ff. 485
Otter. b. 179

P.

Paarden. . c. 332
Panther. . b, 118

Penvifch, . c. 488
Peruviaanfche Kemel. f. 26
Philanders. . ^.316
Potviflchen. c. 502 , 505
Pygmêcn. . ^.331

R.

Ram.
Reliiiuis.

c. 221

^.485

Rendier. • c. 95
Rhee. • £.141
Rhjnoceros. . b. 327
Rivier-Paard. • c. 404
Rivier-Zwyn. . c* 4 1

2

Robben. . b. 1

Rot. . £ 471
Rot-Konyn. . £. 407
Rot van Pharao. b. 148
Ruin. . £-334
Rundvee. » c, 208

S.

Sabeldier. • b.

Sardynen-Eeter. • c,

Sater. . #33.0, 334
Schaap van Chili.

Schaapen. . c.

Schildvarkens. • b.

Schophert. • c,

Schubdïer.' . a.

Siberifchc Mol. • b*

Sivet-Kat. . h.

Slaap-Muis » Slaap-Ror.

b.

Slangendoodcr. . b.

Snebvifch. . c.

Sperma-Cen Vifch. c.

Spitsmuizen. . b,

Spookdieren. . a9

Springer. • c,

Springmuis . b*

Staart-Menfch. • a*

Steenbok. . c.

Stekelvarkens. b.

Stier. . c.

Stinkdier. . b.

204
498
,354
£.28

,219
.278

133

493
,311

159

486
151

48 6
526
312
396
548
488
349
176
352
270
154

N

Traaglooper van Ceylon.

a. 398
Tuimelaar. • c. 540
Tyger. • b. icZ
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BLADWYZER.
v.

Varkens .

Veelvraat.

Veldmuis.
Vinvifch.

Vifchjaager.

Vledermuizen.

b. 248
£.189
£.469
c.477

£.490
/7.403

Vliegende Hond van Nieuw
Spanje. . a» 408

Vliegende Hond van Ternate.

a. 407
Vliegende Inkhoorn. b. 503
Vliegende Kat van Ternate.

#.401
Vliegende Muis. . -£.492
Vliegende Rot van Ternate*

^,409
Vos. « b.%5

W.

Walrus. . b. 7

Walvifchdooder. . c.551

Walvisschen. . c. 441
Water-Rot. . . £.470
Water-Spitsmuis. b. 3 1

5

Water-Zwyn. ; • c, 420
Wezelen. b. 167
Wilde Buffel. c-322
Wilde Paarden. C 336
Witvifch. f.503
Wolf. b.69
Wolfbeer. b.22J
Woud-Ezel. C39<5

Yslandfche Walvifch. £.489

Zabelvifch.

Zee-Beer.
Zee-Eenhoorn.
Zee-Hönd.
Zee~Kalf.

Zee-Koe.
Zee-Leeuw.
Zee-Paard.
Zee-Pyl.

Zee-Varken.
Zeug.
Zwynen.

c-550

M
c. 424
b. 14
b. 15

<z. 462
b.5

c.404
c 544
^.540
£•250
£.248

De BOEKBINDER moet de Platen dus inzetten:

Plaat XXII
. xxni
. XXIV
. XXV .

. XXVI
. XXVII
. XXVIII

tegen over Bladz. 59
99
197
223
267

3 29
405



By den Uitgever van deze Natuurlyke Historie

zyn , behalven meer andere Werken
,
gedrukt of

met het Recht van Copye te bekomen:

UlTGEZOGTE VERHANDELINGEN UIT DE NlEUWSTE WER-
KEN van de Sociëteiten der Wetenschappen ijst

Europa, en van andere Geleerde Mannen, mee
naauwkeurige koperen Afbeeldingen, VI Deelen 9 of
N°. i tot 24, in groot 061avo. ƒ21: 12:-

Dit Werk word om de drie Maanden vervolgd met een

Stukje, dat altoos 18 Stuiv. kojl.

Nuttig Gebruik van het MlKROSKOOP, of Hand-
leiding tot nieuwe Waarnecmingen omtrent de Configu»

ratien en Kryftallen der Zouten, en het befchouwen van
voor het oog bykans onzichtbare Diertjes en Infekten.

Waar achter gevoegd is de Natuurlyke Hijlorie van de

Polypen; door HENRY BAKER, Lid van de Koning»
lyke Sociëteit , en van het Genootfchap der Oudhekt-
Onderzoekercn , te Londen, mee de noodige Afbeeldin-
gen opgehelderd In groot Oftavo. ƒ3: 5: -

Natuurkundige Aanmerkingen wegens de Overeen-
komst in de Voort teling der Dieren en Gewas-
sen, door JAMES PARSONS, Med. Doft., Lid van
het Genootfchap der Genecsheeren en Sekretaris voor
de buitenlandfche Correfpondcntie van de Koninglyke
Sociëteit, en van het Genootfchap der Oudheid-Onder-
zoekeren, te Londen. In groot Odtavo. ƒ1:4:-

De Nieuwe Wvze van Landbouwer, voorgefchreven
door de Heeren TULL en du HAMEL du MON-
CEAU ; of Onderrichting hoe men door eene byzonde-
re Bereidinge der Gronden , en eene nieuwe maniere
van Zaaijen , zeer groote Oogden van de Granen , Peul-
vruchten en Aardgewaffen kan bekomen , uitgegeven
door een Genootfchap van Liefhebberen van den Land-
bouw in de Vereenigde Nederlanden, en mer derzeiver
nieuwe Waarnemingen verrykt , gelyk ook met Af-
beeldingen van de wyze der Bereidinge van de Gron-
den. In groot Oóhvo. ƒ1:10:-

Huishoudelyk Woordeboek
, gevende bericht van de

meefte Wenenfchappen; inzonderheid van de Natuurkun

-

de, de Difteleer- en Scheikunde, den Akker- en Land.
bouw , den Koophandel en de Hovenierskonft. En
word in dit Werk ook gevonden een omfiandig henchc

vaa



van verfcheide Handwerken en Konften , gelyk het Ver-
wen y Zeepzieden, Styfzelmakcn , Katoenfpinnen en
het maken van Konftgefteen ten , die naar de Natuurly-

ke gelyken; van de behandelinge der Lammeren, Scha-

pen , Koeijen , Paarden 9 Muil-Ezelen, Hoenderen,
Duiven , Honigbyen en Zywormen , om van dezelven
de meefte voordeden te trekken; en verder van het

Viflchen, Jagen en Vangen van Gevogelte , en welke
Kctcen en Gereedschappen hier toe de befte zyn, door
M. NOEL CHOMEL , Priefter en Paftoor der Parochie

van St. Vincent te Lyon; met tachtig fraaije koperen
Figuuren. In groot Quarto, II Deelen, ƒ17:-:-

Ineiding tot de Wysgeerte , behelzende eene Verhande-
ling over de Boverjiatuurkunde en Redeneerkunde 9 door den
Hooggeleerden HeereW. J. 's GRAVEZANDE, Mees.
ter der Vryc Konften, Doctor in de Rechten enWysgeerte,
Hoogleeraar in de Wiskunde te Leiden, en Medelid van de
Koninglyke Sociëteit te Londen ; met Aanteekeningen ver-

meerderd. Waar achter gevoegd is een Brief over de Vry-
heid aan den Schryver van dit Werk. In Octavo, ƒ1:2:-

OORDEELKUNDIGE AANMERKINGEN OVER DE HEELKUNDE
in 't algemeen , en de Behandelinge der Operatien in 't

byzonder* benevens de befte Instrumenten, daartoe

dienende , door den Heere SAMUEL SHARP , Lid

van de Koninglyke Sociëteit , en Heelmeefter in 't Guy's

Hospitaal te Londen. In groot Octavo. f%z *: -

Siphra en Pua ; of Onderwys in de Vroedkunde en derzel-

ver voornaamile Handgrepen , nevens dertig gewigtige

Waarnemingen omtrent zware Verlofnngen , gedaan door

JOHAN VAN HOORN , M. D. en Lyf'-Medicus van den

Koning van Zweden, Prefident van het Koninglyke Ge-
neeskundige Gcnootlchap en Stads Onderwyzer in de Na-

tuurkunde te Stokholm. Met Aanmerkingen van den Heere

Gerard ten Haaff , Heelmeefter te Rotterdam , en Stads

Operateur van den Steen te Delft. In groot Oéhvo. ƒ 1 : -: -

Geographische Oefening 5 fchetzende de geheele Aard-

rykskunde in XXII fraai afgezette Landkaartjes , naar de

nieuwfte Ontdekkingen gemaakt, zonder de Namen dei-

Landen < Steden 9 Gebergten » Rivieren en Zeeën ; zynde

dit Werkje ingericht om, door het aanwyzen wat de op-

deze Kaartjes gegraveerde Cyfers en Letters beteekenen

,

de Legging der Landen 5 Steden en Diftrikten zich des te

beter m het geheugen te prenten. In Octavo. ƒ 1: 14: -














