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INLEIDING
TOT DE

NATUURLYKE HISTORIE

DER

DIEREN
VAN

HOLLAND.

pindelyk mag het ons gebeuren

,

na een natuurkundig onder-

zoek van de aanmerkelykfte

voorwerpen ,
die zig in den

fchoot der Vaderlandfche voedftergronden

opdoen , uit de groeven der Beddingen van
Holland , op derzelver oppervlakte te flap-

pen. En hier vertoont zig , op de opper-

vlakte van dien wonderlyken en gantsch

heerlyken grondflag , een allerbekoorlykst

Paradys ; voorzien met een aantal van
Schepfelen , die , als zoo veele luisterryke

en ontegenfpreekelyke getuigen van den

HL deel» * A Ma-

INLEI-

DING*
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inlei- Majeflueuzen Schepper van ’t Heelal , on-
DING

* zen gedagten eene diepe eerbied, onzer

overweegingen een aandagtig onderzoek,

en onzer penne eene naauwkeurige be-

fchryving afvorderen. Nu ftaa ik met my-
ne dierbaare Landgenooten , die, met eene

toegenegen doorbladering van myn Tweede

Deel , my zoo gunftig , als ’t ware , in het

omwroeten der Hollandfche Beddingen ver-

gezeld hebben , verder door groene beem-

den, iommerryke dreeven, over bekoo-

relyke heuvelen , en langs zoetvloeiende

beekjes of bruifchende zeeftranden , het

daar op en daar in leevende Gedierte na te

fpeuren.

Voorwaar bekoorlyke onderwerpen, aan-

genaame verlustigingen , en nutte befpie-

gelingen; waardoor wy, ons van onszel-

ven verwyderende , tot de afgelegenfte

grenspaalen der dierlyke vermogens afzak-

kende, en van daar weder opklimmende
tot het heerlyke, wyze en goede, dat bo-

ven ons bellaat; tot eene allerdankbaarfte

,

en niet min eerbiedige , overtuiging en er-

kentenis van onze verpligrfng
, jegens den

Schepper aller dingen
,

geleid worden. Hier
tog is het , dat wy Menfchen , fchoon we
voortreffeJyker zyn dan het Vee, dan al

het gedierte der lugt, des velds, en der

wateren , nogtans door de fpreekende Na-
tuure, die Gods Rem is, geleerd worden;
hoe alles , door eene famenfchakeling van
trapswyze veranderingen aaneenverbonden

,

eene onderlinge betrekking heeft, tot het
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bedoelde van Gods wyze Scheppinge, in ’t

voortbrengen van ons Menfchen, en nog
uitneemenderWeezensdan wy zyn. De ons

omringende, en met ons leevende, Die-

ren , ftrekken ons daar in tot onderwyzers

,

gelyk de oplettende Job al vroeg voortref-

felyk aanduidde. „ Waerlick, zegt hy,

„ vraeght doch de beesten , ende elck een

,, van dien zal ’t u leeren: ende het ge-

3, vogelte des hemels, dat fal ’t u te ken-

„ nen geven : ofte fpreeckt tot de aerde

,

3, ende fy fal het u leeren : oock lullen het

„ u de visfchen der zee vertellen. Wie
3, en weet niet uyt alle defe dat de hant

3, des HEEREN dit doet? in wiens hant

3, de ziele is van al dat leeft, en de geest

„ van alle vleesch des menfchen”. Dus
fprak de wyze en natuurkundige Job reeds

ten zynen tyde , zoo fpraken ook laatere

Wysgeeren , en ’t is in onze dagen nog de

taal van alle rechtfchaapen onderzoekers

;

die door eigen onderzoek, in de geheimen

der Natuur, om zoo te fpreeken , omzwer-
vende, de vernuftigfte en afgetrokkenfte

denkbeelden, binnen de paaien van de on-

eindige en onnafpeurlyke Wysheid des al-

leen alles Magtigen, hebben beperkt ge-

zien; ondervindende hoe alles gekluisterd

is aan dat groote woord
, tot hier toe en niet

verder. Hoor in dit geval, met my, de

kragtige uitdrukkingen van een der groot-

fle Lichten onzer eeuwe , die
, met een al-

lerfcherpst en dikwerf allerfloutst vernuft

,

door de afgetrokkenfte denkbeelden en ver-

A 2 on-

INLEI*

DING.

Job XII.
VS. 7 , 8

,

9 , 10 .
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inlet- onderftellingen , in de geheimen der Natuu-
ding. re is ingedrongen , en dezelve getragt heeft

te bepaalen ;
hoor den beroemden de buf-

fon, in zyne Inleiding tot de befchryving

van het Ryk der Dieren aldus fpreeken:

„ In den drang van voorwerpen , die on-

ze Aardbol ons ter befchryvinge aanbied

,

en onder het ontelbaar getal van verfchil-

lende voortbrengfelen , waar mede dezel-

ve bedekt en bevolkt is, behouden de

Dieren den eerften rang: zoo door de

overeenkomende betrekking die zy met
ons hebben , als door het oppergezag dat

wy in hun, boven de planten of onbe-

zielde weezens , erkennen. De Dieren

hebben inderdaad , door hun gevoel , door

hunne gedaante, en door hunne bewee-
ging, meerder betrekking tot de zaaken

die hen omringen , dan de Planten. En
deeze hebben, door haare ontrolling

,
ge-

daante, aangroeijing, en uitwendige dee-

len, insgelyks een grooter getal betrek-

kelykheden, met de uitwendige voorwer-
pen, dan de Mineraalen of de Steenen;
die geene de minfte zigtbaare vertooning
van leeven of beweeging bezitten.

„ Het is dus , uit dit groot getal van be-

treklykheden , zeker , dat de Dieren bo-

ven de Planten , en de Planten wederom
boven de Mineraalen zyn. Wy Menfchen
zelven, indien wy alleen het ftoflyke ge-

deelte van ons beftaan in agt neemen , zyn

,

in dit opzicht, niet boven het gedierte

verheven , dan door eenige uitfteekende

dee-
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deden, als de Tong en de Handen, die

wy met meerder vernuft gebruiken. En
fchoon alle werken des Grooten Scheppers

in zig zelven volmaakt zyn , mogen wy
egter , naar onze wyze van denken en ge-

waarwording , onbefchroomd Hellen , dat

de Dieren volmaakter fchepfelen der Na-
tuure zyn , dan de Planten ; en dat de

Mensch -wel als het grootfhe meesterftuk

van die allen aangemerkt mag worden. En
voorwaar, welk eene famenvoeging , wel-

ke kragten, welke werktuigen en bewee-
gingen zyn ’er niet al opgeflooten ,

in het

zoo kleen ftoflyk of lichaamlyk deel , dat

een Dier uitmaakt? Wat al betrekkingen,

hoedanig eene eenftemmigheid
,

(Harrno-

me) welk een onderling verband ziet men
tusfchen de deelen ? Hoe juist is de fchik-

king der ledemaaten ? Wat is hier een on-

nagaanbaar getal van overeenftemmingen

,

oorzaaken, uitwerkingen en grondbeginfe-

len , die wy niet kennen , dan door voor-

onderftellingen , welke zeer moeilyk voor
ons te begrypen zyn ; en waar van wy veel-

al zoo weinig weeten , door de gewoonte

,

van ’er geen agt op te Haan ? Ondertus-

fchen , hoe voortreffelyk deeze werken
ons ook voorkomen , het wonderbaarlykfte

nogtans fchynt in het deelbaar niet gele-

gen te zyn ; ’t is voornaamlyk in de opvol-

ging, de vernieuwing, en het duurzaame
beftaan der foortén ; daar de Natuur geheel

en al voor ons onnafpeurelyk en onbegry-

pelyk is. Dat wonderlyk vermogen van
A. 3 zyn

INLEI-

DING.



6 NATUURLYKE HISTORIE

iNLEi- zyn gelyken beflendig voort te brengen,
DING

* het welk zig in de Dieren en Planten zoo

tastbaar voordoet ;
die foort van een-

heid ,
(of liever altoosduurende onveran-

derlyke gelykheid aan zyne foort ,) welke

onwrikbaar Rand houd, en als ’t ware eeu-

wig vast Raat ; dat voortteelende grondbe-

ginfel, ’t welk onophoudeiyk werkzaam is

,

zonder eenige vernietiging ; dit alles fchynt

voor ons een ( Godlyk) geheim , welks diepte ons

niet geoorloofd is te peilen (*)”.

Op deezen voet voortredeneerende , er-

kent die beroemde Schryver , in zyne al-

lerfcherpfte navorfchingen , telkens de paa-

ien , waarin zyn natuurkundig menschlyk
vernuft beperkt word. De groote Ridder

LiNNiEus voelt zig , na de optelling van zoo

veele Dieren en Planten, waarin niemand
hem gelyk is , mede gedrongen

, om de on-

uitputtelyke bron der Dier- en Plant-kunde

te erkennen, en de wysheid des grooten
Scheppers te eerbiedigen , ’t welk hem be-

weegt, om, aan het hoofd van alle zyne
fchrandere famenRellen , te plaatfen , Davids
woorden , die wy ook , by den aanvang
van dit ons Derde Deel , de onzen maaken.

Hoe groot zyn uwe wercken, 6 HEEREl
Gy hebt fe alle met wysheyt gemaeckt ,

het aerdtryck is vol van uwe goede-

ren.

Pfalm CIV. vs, 24.

Daar
(*) Hist. Natur. des Animaux. Chap. prem.
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Daar nu alle vernuftige Natuurkundigen (*)

hunne Verhandelingen, met zulke over-

tuigelyke eerbiedingen voor den ontzache-

lyken Maaker en Alleenheerfcher van ’t

Heelal beginnen; daar Reden en Godsdienst

de fterkfte Geesten, en de fchranderfte

Wysgeeren aan den band der overtuigende

Dier- en Plant-kunde legt; daar alles wat
ons in de natuurkundige befchouwinge der

Dieren voorkomt , dat groote oogmerk ten

grondflage , en ons weezenlyk nut ten doel

heeft
; waarom dan , myne dierbaare Lands-

genooten, zouden wy, by den aanvang
van dit Derde Deel , waarin wy een ontel-

baar aantal van v/onderen zullen ontmoe-

ten ; waarom dan zouden wy niet belyden

,

dat dit alles Gods werk is; tot welks be-

fchouwing wy gefchapen zyn, en waarin

wy ons behooren te oeffenen ? Immers zyn
onze oogen , onze handen , onze zintuigen

,

waarin wy boven de Dieren gefield zyn

,

niet te vergeefsch gefchapen. Wy zyn ze-

kerlyk in veel te uitmuntenden flaat van
redelyke kennisfe geformeerd , dan dat wy
onze kunde niet zouden uitbreiden , door
de opmerkzaame befpiegelingen van zo vee-

le heerlyke weezens , waar mede onze Aard-

en

(*) De vermaarde j. theod. klein, de tegen-
ftreever van linnjeus , draagt zyn famenftel der
Dieren, met geboogen kniën, aan Gode zelven op:
en veele anderen zyn hem hier in nagevolgd. Een
gebruik dat by veele Duitfchers in zwang is ;

dog
ons gantsch vreemd voorkomt.

A 4

INLEI-

DING.
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iNLEi- en Water-bol alomme verfierd is. Vooral
ding. mag men zulks op goeden grond verwag-

ten van ons Hollanders , die , zoo ’er eeni-

ge Natie in de Waereld is, van alle Eeu-
wen af, zelfs in de duisterfte en onkundig-

fte tyden, den grooten Schepper van ’t

Heelal uit zyne werken erkenden. Hierin

tog zyn wy Nederlanders, met onze broe-

ders de Duitfchers , boven alle andere Vol-

ken van den Aardbodem te noemen. Een
onwraakbaar getuige hier van is tacitus,

die van onze Batavieren ten zynen tyde

meld, hoe ze toen reeds dat natuurkundi-

ge begrip bezaten; ’t welk den Ridder

hooft (*) zyn Bato doet zeggen

:

De goedtheen die zich zelfs ons ooit te nut uit-

deelden ,

Verheffen wy als Goón; maar eeren z’ in geen
beelden.

Want ’t fterflyk hoofdt verciert,hoe diep het zich
bcraê.

Geen maakfel , ofhet gaat hunn’ heerlykheidt te naa.

Ook zyn wy ongewoon , ’t geen , dat zich niet be-
grypen

Van al de wereldt laat , in tempels te benypen

:

Maar wyën wel , tot eere der heiligheên
, in ’t woudt

Een levendige kerk , van ongekorven hout. enz.

Overeenkomftig waar mede wy ook on-
zen Claudius Civilis

,

dus fpreekende invoe-
ren.

Wy
(*) Hooft, Gedigten , in zyn Bato , en Claudius

Civilis , Herjleller der Bataafjcbe Frybeid
, Treurfpel.
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Wy doen de Godheid niet verheffen

,

Op Parisch marmer, grootsch in ’t oog,

Neen , d’Opperheerfcher hier om hoog

Is door geen Menfchen te befeffen. enz.

Wel aan dan, myne Landsgenooten , dat

wy gebruik maaken van deeze gelegen-

heid, daar wy in zulk een gezegend Ge-
west woonen , daar Reden , Godsdienst en
Natuurkunde , als drie onbevlekte fchoon-

heden , met een eensgezind hart , de han-

den te famen Haan, om met ons, onder
de Vaderlandfche lommer, den reinen fluier

der Natuurlyke Heerlykheden van dit Land

,

te ontrollen. Laat ’er ons gebruik van
maaken, in fpyt der dartele en wellustige

Spotteren , die , bezield met veragting voor
de dierbaarfte panden van een vryen en
zuiveren Godsdienst, eerlyke en nederige

kundigheden , als dweepagtige denkbeelden
uitbazuinen , die , in de fchuilhoeken van
duistere fpelonken, door geene Godlyke
ilraalen deezer fchoonheden verlicht, in

. eene nagtwolk van onkunde en willekeuri-

ge domheid gedompeld blyven.

Wel aan, myne Broeders, voegen wy
ons famen , treeden wy voort, en laat ons,

de fpotterny manmoedig verfmaadende
,
de

Dierlyke Weezens, die ons omringen, tot

eer van den Schepper , tot nut van onze
Landsgenooten

, en alle onze Medemen-
fchen , opfpeuren

,
befchouwen

, en derzel-

ver voornaamfte byzonderheden aandagtig

A 5 over-

INLEI-

DING*
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iNLEi- overweegen. Duizend Schoonheden, dui-
ving. zend Wonderen, duizend opmerkenswaar-

dige Voorwerpen zullen ons overvloedige

ftoffen, tot leerzaame en nutte redenkave-

lingen aan de hand geeven. Het fterkgeze-

nuwde Paard, in ’t eigen Land gefokt, zal

ons, met de ploeghaamop de lendenen , zyn
nuttig gebruik voor Land- en Vee-bouw lee-

ren kennen : of, voor een Hollands Speel-

wagentje gefpannen, al zagtjes voorflap-

pende langs den voet der heuvelige Zand-

duinen, aan ons gelegenheid geeven, om
te letten op het Lamme Conyntje, ’t welk
in de braamhaagen gaat laveien : dat te ge-

lyk onze aandagt zal opwekken, tot een na-

tuurkundig onderzoek , hoemen het Geflagts-

onderfcheid van den fchichtigen Veldhaas,

die voortvlugtig opfpringt , hebbe te bepaa-

lcn. En lust het ons eens af te treeden,

om, vergezeld van een kundig Jaager, de

Conyntjes te belaagen, door een bloedgie-

rig Foret, of daar op afgeregt Wezeltje;

dan zullen ons die roofzugtige Dieren van
zelven opleiden, om ook hen te befchou-

wen; en tevens gade te Haan, hoe deeze
Dieren onder de voornaamfte en gedugtfte

Roofdieren van ons Land te tellen zyn. Zy
zullen ons doen opmerken , hoe wy, in dit

gezegende Land, voor geene woedende Ty-
gers, moorddaadige Veelvraaten , en der-

gelyke wreede Dieren, daar Azië, Afrika

en Amerika onder zugt, te vreezen heb-

ben ; en hoe ook deeze kleene roofzugtige

Diertjes voor ons fchuw en voortvlugtig

zyn.
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zyn. Verkiezen we, van dit Jagtvermaak

voldaan zynde , voorts weder ten wagen te

gaan, wy kunnen een weg neemen, die

langs onze groene grazige weiden loopt , op
welken eene verrukkende befchouwing on-

zer fchoone Runderen, Schaapjes, Geit-

jes, en huppelende Lammeren, ons aan-

leiding geeft tot weezenlyke nutte befpiege-

lingen. Eischt het moedige Ros eenige ver*

kwikking en rust, en zoeken wy, in Rede
van eene pragtige, niet zelden morlige,

herberg, den reinen Noord- of Zuid-Hol-

landfchen Veeftal,voor eene pleisterplaats

,

dan zullen wy op eiken ftap , dien wy voort-

zetten ,
iets opmerkenswaardigs ontmoeten.

Geen ruwe Esfchen Stok, geen Schup of

Spade, geen houten Melkmouw of uitge*

hooide Nap, geen gladgefchuurde Emmer,
of ander Bouwtuig , zelfs tot op het gering-

fte Touwtje, of alles heeft een nuttig ein-

de , onzer aandagt overwaardig. Bezoeken
wy dan zelfs den vunfen Verkenftal, we
zullen zien, hoe dat onreine Dier, door

konst gemest, zyn nut aanbrengt: en te-

vens ,
lettende op de norsfe Zeuge , met

haare fpeelende biggetjes, gewaar worden,
hoe fterk de Natuur de voortteeüngs kragt

in de baarmoeder gelegd heeft! En zoo al

het keffende Huishondje, of de blaffende

Werfdog , onze redenkavelingen mogten
ftooren; geene zwaarigheid; ook deezen

zullen ons roepen, om op de zoo veelvul-

dige wonderlyke vermengingen hunner foor-

ten agt te geéven. Hier zal ons daar bene-

vens

INLEI-

DING.
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iNLEi- vens het ftreelende Poesje , met een gevan-
ding.

gen Rat of Muisje, in de kaaskelder be-

trapt, te gemoet komen, en haar prooi

voor onze voeten nederleggen; om ons

haare natuur, en haaren natuurlyken vyand,

in opmerking te doen neemen. Ontfnapt,

by geval, het vaale Muisje boschwaard in ,

ook daar zullen wy zyn tweeden vyand >

den fcherpgedoornden Egel, kunnen aan-

treffen ;
die , met een fterkgezenuwden rug >

de huid inkrimpende, het Beestje tusfehen

zyn doornen indrukt. En als wy eindelyk,

opgetoogen door de befchouwing van zoo

veele verrukkende voorwerpen, onze be-

fpiegelingen een weinig willen verpoozen ;

of als de tyd ons tot het vertrekken noopt >

dan zullen wy, uit het gastvrye en rond-

borftige hart van den vriendlyken Huis-

waard en zyne Huiswaardin , het roemwaar-
dige karakter van een braaven Hollander

kunnen opmaaken. Zyn handel en wandel
zal ons den Mensch doen befchouwen als

een voortreffelyk Schepfel, dat, met Re-
den en Godsdienst begaafd, ver boven ’t

onvernuftige Vee verheven is. Kunnen wy
befluiten, eenigen tyd by hem te vertoe-

ven, hy, aan de eenvoudige natuur en on-

dervinding gewoon, zal ons nog duizend
gelegenheden verfchaffen

, om ook de ftree-

lende gorgelen , en flikkerende vederen der

Vogelen gade te flaan: het zy zyne werf
krielt van kakelende Hoenderen, of zyn
Duiventul wel voorzien zy, met kirrende

Duiven , en zyne kroosflooten van kwac-

kem
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kende Eendjes en Watervogelen grimmelen;

of dat zyne Zoontjes onsgoudgeele Cysjes,

purperbonte Puttertjes, en graauwe Kod-
denaartjes, in den knip gevangen , aanbren-

gen. Zy zullen ons zelfs de nestjes , met
de eirtjes , of de pas gekipte jongen , ver-

kenen, en de jonge Leeuwrikjes op groe-

ne zoodjes voor ons opvoeden. Ja, ’tgeen

wy in onze Boeken opzoeken , om der

Dieren huishouding na te gaan , dat zal het

oprechte verhaal van den aankomenden
jongeling ons door ondervinding leeren. Hy
kent den roofzugtigen Sperwer , en hoog-

vliegenden Valk; ook is hy ervaren in de

listen van het Aexfter geflagt , dat hy dik-

werf aartig leert klappen. En zoo wy ons

met hem, die alle de wegen en toegangen

kent , boschwaards begeeven , zullen we dui-

zend gelegenheden vinden , om ons Vader-

lands Pluimgedierte naauwkeurig te be-

fchouwen. Vergezeld van den kundigen
Veldeling, zullen wy de nestjes en fchuil-

hoeken der fchelzingende Nagtegaalen, en
Winterkoninkjes ; de hangende wieg der

* goudgeele Wielewaalen
;
het dooreengevlog-

ten verblyf der Pimpelmeesjes, opzoeken,
en derzelver wonderlyke huishouding, op
onze zaktafeltjes, aantekenen. Rusten wy
eens onder het rieten dak van een hoogen
Hooiberg, dan zal het kryfchende Zwa-
luwtje, om ons zweevende, ons doen den-

ken, aan deszelfs totnogtoe twyffelagtige

winterverblyf : daar benevens zal ons oog
getrokken worden door den dankbaaren

Ooi-

INLEI-

DING.
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knlet- Ooijevaar, die, op den top des hooibergs,

ding. zyne jongen, met een klaterend geklep

,

tot vliegen aanfpoort, om hen, op de

breede vleugelen dryvende, den weg na

andere Landen te wyzen ; wanneer zy ons

Land voor eenigen tyd ftaan te verlaaten.

Hier op lettende , zullen wy in onze over-

weegingen van zelven bewoogen worden,

om te fpreeken van het vertrekken fommi-

ger Vogelen, en ’t geen daar omtrent aller

opmerkzaamheid verdient. Kort om, dat

fchoongevederde heir zal onze befpiegelin-

gen geftadig gaande houden ; en het aange-

naam Landverblyf zal dus best beantwoor-

den ,
aan het weezenlyke oogmerk , dat

zulk een natuurkundig fpeelreisje, waarby

ik myne tegenwoordige onderneeming ver-

gelyk, behoort te hebben.

Wanneer wy, dus doende, ons wegens de

viervoetige Dieren en het Gevogelte voldaan

agten, dan mogen wy voor een poos het

Wagenfpan op den Stal zetten , en de vlugge

Rosfen in de Weide hunne natuurlyke vry-

heid laaten genieten. Gelust het u dan, ge-

lyk ik vertrouw, my verder te vergezellen

,

zoo zullen wy in een dobbrend Bootje tree-

don; voorzien van een kunflig gebreid

Vischnet, of breede fchakel, om, onder
een lugtig krooswalletje, de Vischjes te be-

zetten. Vinden wy de gelegenheid gunftig

,

dan zullen wy de witte zeiltjes aan den mast
van een Noordhollandsch Boeijertje Haan,
om, onder het bevallige geblaas van een

zagt zuiden of westen windje, onze Stroo-

men
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men en Rivieren te bezoeken , om de we-

melende Visfchen, waar van onze Wateren
vol zyn, na te fpeuren; wanneer we, al

zeilende, aan den fcherpen Elger, of in

een Sleepnet agter ’troer, allerleie zwem-
mende Waterdieren mogen vangen. Tref-

fen we een flaauw windje of Rille kalmte,

dan zullen we de zeilen ftryken , en de Hen-
gelroede in de hand neemen. En deeze zal

ons , langs de liezige kanten , happige Baars-

jes ,
blanke Voorns , flymerige Zeelten

,

ftekelige Poschjes en Grundeltjes verzorgen.

Dan zullen wy , met een natuurkundig oog,
hunne wonderlyke longen, hun eenholig

hart, hunne roei- en zwemvinnen kunnen
onderkennen ; en leeren , hoe dit gedierte

van geen gehoor ontbloot is ; hoe zy , buiten

*s moeders lichaams , uit eiertjes , die men Kuit

noemt, voortkomen, na dat ze door de

hom befproeid zyn. En fchoon het Ele-

ment, waarin zy leeven , den Natuuron-
derzoeker belette , om hen in hunne Spe-

lonken en Modderholen na te vorfchen,

zullen wy mogelyk, al zoekende, ’er nog
wel eenig nieuws in ontdekken; dog, zon-

der hier op ftaan te blyven , de gouden en
zilveren fchubben der Visfchen zullen ons

een aantal van verwonderlyke voorwerpen
aan de hand geeven, die onze aandagt over-

waardigzyn. Verheft zig het windje, dan

zullen we een verderen togt onderneemen ;

onze Prikken en Zalmvisfcheryen , in Lek
en Maaze , of onze Aal- en Palingfuiken in

de Meeren, het Y, en andere Wateren
be-

INLEÏ-

DING.
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inlet- bezoeken. De bekoorlyke koleur van den
dïng. gekorven Zalm , die de graage maag aan-

zet, en de kiefche lekkermonden doet wa-
tertanden , zal ons op dien zeldzaamen Visch
doen letten ;

en de Visfcher zal ons vermaa-

ken met een aangenaam verhaal van deszelfs

aankomst en vertrektyd ; benevens een ver-

flag zyner manieren van dit flag van fchep-

felen te vangen. En hoe zal de Palingvis-

fcher ons niet opleiden ter onderzoekinge

eener menigte van fabeltjes, die men, we-
gens de voortteeling van dit Dier, uit den
dauw, den ryp en het flyk vertelt? Dit on-

derzogt hebbende , kunnen wy met een voor
den wind naar de Zuider-zee vaaren ; en ge-

valt het ons, dan mogen wy ’t voortzet-

ten naar den Helder , en aldaar uit het vaar- *

tuig flappen , om eenigen tyd op ons ftrand

,

aan de Noord-zee, te vertoeven. Doen *

wy dit , dan zullen de welfmaakende Kab-
beljaauw, de zoete Schelvisch en Mole- *

naar, de flymerige Schol en Scharre, de
vleefchige Tarbot, en de platte Tonge, by
geheele heiren , onze oogen aldaar tot zig

trekken. De eerften zullen onze oplettend-

heid vestigen , door hunne fchoone geftalte

,

en de wyze hunner vangfte; terwyl we ons

over de laatften verwonderen , van wegens
hunne fchuins geplaatfte oogen , en manier
van zwemmen. Ook zullen ons de akelige

Roggen , en de Doorn- en Starre-Haaien
, on-

der de kraakbeenige Visfchen , niet minder
wonderlyk voorkomen, als wy hun zeld-

zaam ingewand ontleeden: waar benevens
de
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de Garnaalen, welken hier, gelyk ook in

hetY, by duizenden zwemmen , ons zullen

doen onderzoeken, waarom ze in dien

ftroom ,
zonder kuit

,
gevangen worden

,

daar ze 'erin Zee vol van zyn. Misfchien ge-

lukt het ons mede , om ’er den grooten en

bloedryken Cachelot en Walvisch, door

eene volle Zee op ’t Strand gefpoeld , aan

te treffen ;
de duikelende Bruinvisch althans

zal ons niet ontfnappen; de Zeehond ons

niet vergeefsch aanjanken; en de Smelt,

die in ’t wellende Strand ,
als ’t ware , ver-

fmelt, zal insgelyks voor onze voeten wel

uit zyne fchuilplaatfe uitfchieten. En wat

let ons ,
dat wy ons dan niet in een hobbe-

lend pinkje, door de fterke Zeelieden, van
Strand laateri kruien , om met hun ter Ha-
ringvangfte , die fterke zenuw onzer Vader-

landfche Visfcherye, te vaaren; om dien

verkwikkelyken Visch te helpen vangen,
kaaken en inzouten , of om hem voorts tot

Bokking te laaten rooken. Onder die vangst

zullen wy dan in ’t ruimfchootige Haring-

net , nog veele andere Visfchen ontdekken

:

de vreeslyk getande Zeewolf, de vergifti-

ge Pieterman, de bonte Zeepadde,het Zee-

leeuwtje, en de reutelende Knorhaanen,
zullen ,

in den ruimen kuil van ’t net mede
gefleurd, ons zekerlyk in handen komen.
Alle deeze en veelvuldig andere Visfchen

der Zee zullen ons , foort voor foort ,
Gods

wonderen op een treffende wyze vertellen

;

en voor onze Natuurkundige befpiegelin-

gen heerlyke onderwerpen zyn. Is wyders
°

III. deel. B het

INLEI®
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ïNLEi- het windje bezeild, en Haan ons de wree-
DiNG. (je golven van Maas en Schelde , daar zy el-

kander, aan de kusten van Zeeland, om-
helzen, niet te dugten; dan zullen we den

cours wenden naar de Mos fel - en Kreefte-

vangery; of ffcevenen naar ’t nabuurige

Zierkzee, dat roem draagt op den naauwkeu-

rigen baster. Hoe vriendelyk zal hy ons

dan zyne kundigheden , in het groeien der

Polypen en Zeediertjes, niet mede deelen?

En hier omtrent voldaan zynde , zullen wy

,

te rug keerende , ons wenden naar den

roemryken Rotteflroom , en geelflibrigen

Ysfel , om cindelyk den edelen Rhyn af te

dryven. Na dat wy intusfehen, wegens
onze opgedaane zootjes, met den kundigen

en byzonder ervaren gronovius zullen ge-

raadpleegd hebben , zal het tyd worden om
de zeilaadje te onttakelen, en, vaarens moe-
de , op ’t land te Rappen

; ten einde wy

,

het geen wy opgemerkt hebben , ten alge-

meenen nutte , mogen boeken ; na onze
ondervinding, in ’t Rille fchryfvertrek

,

vergelecken te hebben met de keurige be-

rigten der beroemdRe Natuurkundigen. Ons
hier mede bezig gehouden hebbende, zal

de voorzigtige Natuur ons eerlang roepen

,

om het lichaam de noodige beweeging te

geeven : en hoe wel te pas eischt dan het

kruipende en bloedelooze Gedierte aange-

naame en nuttige wandelingen? Laat ons

dan , door heg en ‘haag
, langs duin en wei

,

heenkruifende , de fchoonkoleurige Hage-
dis, de blaauwe Slang, en de brikkwak-

kwak-
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kwakkende Kikvorfchen , met hunne won-
derlyke gedaanteverwisfelingen geregeld na-

fpeuren. Dan ftaat ons vooral , op allerlei

Boomgewas, Heesters en Kruidjes , de aar-

tige zes tot zestien- of meerpootige Rupfen
op te zoeken ; en haare veelkoleurige Vlin-

dertjes en Uiltjes, die voor de gouden en
vrolyke vederen der Paauwen in glans niet

wyken , in derzelver verwandelingen na te

gaan. Hoe zeldzaam zal ons de huishou-

ding deezer Diertjes niet zyn? Het Veld-

fpinnetje, dat zyne eitjes in een beursje

met zig draagt ,
zal , voor onze voeten over

de grasjes huppelende, ons ftaande hou-

den; en de weefnetten der andere Spinnen

zullen getuigen zyn van derzelver zonder-

linge tepels, waar uit haare fcheerdraaden

voortkomen. Met welk eene verwondering
zullen wy befchouwen , hoe de Mugge , de

Sparrebout, de Dagvlieg, en foortgelyke

diertjes , hunne eitjes over ’t water ftrooicn

;

en hoe hunne jongen, onder de gedaante

van Wormpjes en Popjes, in ’t zelve lee-

ven , tot dat zy zig ,
op hunnen nieuwen

.geboorteftond , in de lugt verheffen
, om

,

al vliegende, rondfomme te zwerven? En
fcheppen wy behaagen in ’t bezoeken der

Gooilandfche Byekorven , hoe zeer zal ons

derzelver huishouding verbaazen? Zullen

ook de Mieren, die alomme te vinden zyn

,

haare naarftigheid voor ons verbergen ? Zal

de zingende Mannetjes-krèkel, in de braam-

bosfchen, zyne kryfchende vleugels tegen

een wryven , zonder onze oplettendheid tot

B 2 zig

INLEI-

DING.
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inlei- zig tc trekken? Neen, zekerlyk! en niet

ding. minder zal eene gantfche menigte van aller-

leie vleesch-en kruideetende Vliegen onze

aandagt gaande houden. De Koevlieg , de

Drekvlieg, de zwarte Vlieg, en ontelbaar

veel anderen van dien aart, zullen ons doen

ftaaren op de menigvuldige byzonderheden

,

die zy bezitten ; waar onder haare veelhoe-

kige en duizendwerf fpiegelende oogen geen

geringe onderwerpen zullen weezen. En
mogten wy , in die befpiegeling voortgaan-

de, zoo gelukkig zyn, van de Koorn-en
Graanverdervende Diertjes naauwkeurig te

leeren kennen, om tegen hunne verderfe-

lyke verwoesting iets nuttigs uit te denken

!

Hoe wenfehelyk ware zulks in deeze en

andere opzichten ! Hoe veel fchaadelyk ge-

dierte toch zullen wy, by voorbeeld, on-

der ’t heir der Torren, befpeuren ?De knaa-

gende Houtwormen zullen ons , uit de kwy-
nende Wilgen, wel haast gewaar doen wor-
den, hoe zy, in hunne wormfteekige hol-

ten, veelerleie foorten van Torren voeden.

Het riekende Roozenbokje , met zyne foor-

ten; de Springtorre, de Kever, en meer
dergelyken, liaan zig in haare veranderin-

gen voor ons op te doen
; en wy zullen zien

,

hoe de Neushoorn-kever, mitsgaders het

vliegende Hart , aan de wortelen der Eoo-
men , in de vermeuluwde aarde uitgebroeid

word. Dan waar toe alle deeze wonderen
in foorten op te noemen ? Ze zyn toch on-
telbaar; wy zouden te kort fchieten, om
ze allen voor onze rekening te neemen ;

wy
zou-
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zouden voorzeker veelen van derzelver oog
ontglippende byzonderhedenoverflaan. Vei-

ligst zal ’t derhalven zyn dat wy onze toe-

vlugt neemen tot onze kundige Vaderlan-

ders , ten einde deezen ons vergezellen.

Leefde de oplettende swammerdam nog,
hoe eerbiedig zouden wy zyne doorkundige

lesfen , als gouden woorden , uit zyn wyzen
mond aanhooren! Kon leeuwenhoek, uit

zyne Delffche graftombe , ons hier met zy-

ne vergrootglazen toelichten; wat zoude
hy ons een aangenaam gezelfchap weezen

!

Dan, geen nood; de Bybel van den eer-

ften, en de keurige Brieven van den laat-

ften , vergelden ons , in zekeren maate , hun
gemis , en zyn zagte flaapkusfens , om , ver-

moeid van het omzwerven , omtrent hunne
heilige grafzerken , uit te rusten. Geen nood

,

fchoon hun kil gebeente , zagtjes in de aar-

de rustende , ons hun gezelfchap weigerde

;

geen nood
; wy zullen op onze reistogt , om

de bloedelooze Dieren na te gaan
,
andere

ervaaren Mannen ,
die nog leeven , in hun-

ne plaatfe vinden ; by welken wy , ons ver-

poozende , nader onderweezen kunnen wor-
den. Wy zullen Natuurkundigen ontmoe-
ten, die ons gulhartig de waare paden tot

de kennisfe der bloedlooze Dieren zullen

aanwyzen. De roemenswaardige lyonet
zal ons, door de Godleerende Infefókmde van
lesser , eene zuivere onderwyzing geeven

;

en vooral in het lommerryke Haagfche
Bosch, met eene onnavolgbaare hand, de
Wilgerups, toc.in duizend duizend fpiertjes,

B 3 ont-
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iNLEi- ondceden. Ligtelyk ontmoeten wy ook op
ding. onzen weg den op]ettenden trembley; die

ons, in de beekjes van Zorgvliet, de won-
derlyke tweeflagtige Polypen zal leeren ken-

nen. De naauwkeurige sepp bied ons al-

reede de behulpzaame hand , met het mede-

deelen zyner ontdekkingen , wegens zoo

veele fraaie Vlindertjes, op de Naarder Hei-

de ,
en in de nabuurfchap van Amfterdam.

Zyne keurige afbeeldingen mogen, als zeer

fchoone en leerzaame tafereelen , de wanden
onzer Boekvertrekken verfiéren; om ons,

van het wandeltogtje wedergekeerd, de

fchoone Vlindertjes, die wy gezien hebben,

te leevendiger te herinneren ; en dezulken

,

die onzer oplettendheid mogten ontfnapt

zyn , beter te doen opmerken : waar toe de

eenvoudige, dog keurige afbeeldingen van
goedaert, ook het haare zullen kunnen
toebrengen. En zoo onze eigen ontdekkin-

gen op dat ftuk, van onze jeugd af reeds ge-

daan, iets nuts kunnen voordraagen, ver-

toef dan , ö vriendelyke Metgezellen , ver-

toef dan ook een weinig by myne Liefheb-

bery en Verzameling. Ik zal u het heir der

Spinnen van ons Gewest, met leevendige

koleuren afgemaaid, doen zien: de bende
der Wespen, en die der veeloogige Rom-
bouten van ons Land, zullen u, naar ’tlee-

ven gefchetst,in alle haare ledemaaten ont-

leed, en verder nagefpoord, voorkomen.
Ik zal, ten voorbeelde van de wonderlyke
voortteeling der Vliegen, haare geflagten,

in juiste aftekeningen, voor ’t oog bren-

gen.
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gen ; en van de geflagten der Dag- en Nagt-
kapellen , zal ik u ontleedkundige voorwer-
pen laaten befchouwen. Een weluitgewerkt

voorbeeld zal, aan ’t hoofd van ieder Rang
of Geflagt , het verdrietige van eene optel-

lende Rangfchikking verzoeten : het zy dat

de fchitterende Aurelia, het koleurige Dis-

telvinkje, of het aartige Nommerbeestje

,

en de fchoone Paauwoog , in de Rupfe zel-

ve, voor uwe oogen ontrold worde; het

zy dat de bloedverwige Letter-uil, of de

Riet-uil zyne verandering en fpiervorming

vertoone. Schept ge vermaak in die foort

van oeffening
,
dan zullen , zoo gy niet on-

geduldig zyt , op een welbefleed wintersch

avondje, de overwinterende Vlinders en

Rupfen, in haaren ontieedkundigen Raat,

geene ongevallige voorwerpen onzer befpie-

geiingen zyn : en ik zal met vermaak , ook
mynen , hoewel geringen , voorraad , ten

dienfte van u, myne Landsgenooten
,

ge-

fchikt, ordentelyk open leggen. Wel aan

dan , men fpoede weg , om de voornaamfte

byzonderheden van het Ryk der Dieren , in

.ons Vaderland , te befchouwen
;
op dat wan-

neer deeze taak , die de eerfce en voornaam-

fte plaats in onze volgende befpiegelingen

beflaan, afgedaan zal zyn, wy een ander

fpeelreisje of wandeltogtje mogen aanvan-

gen. Vergenoegd van eene natuurkundige

befchouwing der veelvuldige Dieren van
ons Land, zullen we, zoo God ons ’t lee-

ven fpaart, vervolgens onzen gezelligen

togt op nieuw kunnen hervatten; om ais dan
B 4 het
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het tedere Kruid , en ’t oogftreelende Bloem-
gewas, benevens de welderende Boomen,
die uit onzen Vaderlandfchen grond fprui-

ten, ten onderwerp© onzer befpiegelingen

te ncemen.
Wy hebben tot hier aan toe de vryheid

gebruikt, om, op het voorbeeld der Hec-
ren de buffon, LiNNiEus, en anderen,

de Historie der Dieren, welke het onder-

werp van dit ons Derde Deel zullen zyn

,

met eene foort van Redenvoering of zin-

fpeelende Inleiding te beginnen; om dus

eene flaauwe fchets te geeven van de menig-

te der voorwerpen, die wy nu voorts on-

derfcheidentyk, in eene gefchikte orde,

hoopen voor te draagen. Vertrouwende
op de gunst myner geagte en Vaderlandlie-

vende Leezers, die ik my, als vriendlyke

medgezellen, op een fpcelreisje door ons
Vaderland, voorgcfteld heb, zal ik welge-

moed de handen aan ’t werk Haan , en een
aanvang maaken van eene regelmaatige be-

fchryving van ’t Ryk der Dieren, ten op-

zichte van ons Gewest ; na dat ik bevoorens
den Leezer nog eenige onderrigting gegee-

ven zal hebben , met betrekking tot de wy-
ze van behandelen , welke ik voorneemens
ben hier in te houden.

Zoo dra ik my bepaalde , tot eene natuur-

kundige befchouwing van de eigenfehappen

der Dieren, in onderfcheid van die der

Plantgewasfen en Delfftoffen , kwamen my,
in het voorgeftelde bellek, terftond veele

gewigtige gcfchilftukken voor
, die tot nog

on-
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onbeflist zyn , of, zoo men ze al bellist aan-

merkt, zeer veel omflag ter befchryvinge

noodig hebben
;

te meer , daar ze veelal uit

f3me ontleedkundige en bovennatuurkundi-

ge denkbeelden , met daar uit afgeleide ge-

volgtrekkingen , beftaan. Dit deed my over-

leggen , op welk eene manier ik my daar-

omtrent ,
ten meesten nutte , zoude gedraa-

gen, en, na eene ernftige overweeging, is ’t

my voorgekomen best te zullen doen , wan-
neer ik eene verdrietige vergelyking van
veelerleie gevoelens , raakende die gefchil-

ilukken, ongemoeid laat blyven; en my
bepaale om flegts het voornaamfte, het

weezenlyke en algemeen bevestigde te ver-

melden. Wy Menfchen , wier uitmuntend-

heid, in ’t begin onzer Inleidinge, reeds

aangeweezen is , hebben , naar ons inzien

,

daar wy, niet dan door de Reden in ons

zelven , bewust zyn van ons eigen beftaan

,

en door het redetyke vermogen onzer ziele

alleen redeneeren , over ’t geen in en bui-

ten ons is, zeer geringe en genoegzaam
geene kundigheden van de inwendige ver-

.mogens der Dieren, die verre beneden ons te

agten zyn. Wy kunnen bykans niets
, dan

by manier van vooronderftelling , bepaalen

,

over de Reden van ’t onvernuftige Vee; en

veel minder een vast befluit maaken , be-

treffende het aanweezen van eene redelyke

ofonredelyke , ftoflyke of onftohyke ziele der

Dieren. Schoon ’t ons toefchynt dat alles

famenloopt, om, volgens onze manier van
denken , den Dieren toe te ftaan , eene wy-

B 5 ze

INLEI

DING
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ïNLEï- ze van denken en redcneeren, aan ieder
ding. hunner in zyn geflagt byzonder eigen , het

welk het weezenlyke is dat onze opletten-

heid, wegens derzelver huishouding, ver-

eischt, en dus by elk Dier afzonderlyk in

agt genomen behoort te worden
; fpreeken

we ’er egter van, zonder verdere bepaa-

ling, met vermyding van alle diepe
,
gehei-

me en tedere , Godsdienftige en bovennatuur-

kundige gefchillen , die tot ons ontwerp
niet betrekkelyk zyn. ’t Is ook geenszins

ons voorneemen , om alle de ingewikkelde

redeneeringen , over de voorbeftaanheid en

de verbasteringen der Dieren op te tellen

;

fchoon wy de voornaamfte aanmerkingen

deswegens zullen opgeeven. Zelfs willen

wy de uitgebreidheid, ten aanzien van het

Genees- en Ontleedkundige , vermyden , voor
zoo verre dusdanige waarneemingen be-

trekking tot dergelyke gefchillen hebben;

dog wy hoopcn niet nalaatig te zyn , van ’er

gebruik van te maaken, wanneer zy ons

zaaklyke bewyzen aan de hand geeven , die

ter noodigc en nuttige ophelderinge kun-

nen ftrekken; iir gevallen van die natuur

zullen wy ’t ’er , naar ons vermogen , op
toeleggen, om het onze, ter verklaaringe

van deeze en geene byzonderheden , alles-

zins toe te brengen. Want hoe zeer wy het

ingewikkelde tragten te ontgaan , komen ons

echter geftadig zoodanige zaaken voor , als

,

by voorbeeld , wel byzonder in het ftuk der

Voortteelinge , die nog eene meer of min
duidelyke opheldering vereifchen

;
des wy,
fchoon
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fchoon wy het uitgebreide in het een en ’t

ander omzigtig tragten te vermyden, ’er

evenwel eenigzins op ffcil moeten ftaan
3 om

’er , ten beteren verftande , nog iets van te

zeggen ;
wanneer wy oordeelen dat ’er , be-

treffende de Dieren van Holland , iets on-

derfcheidenlyks te bepaalen is.

Wat het overige beloop derwyze, naar

welke wy de befchryving der Dieren zullen

inrichten, betreft; zulks is , in de Inleiding

van ons Eerfke Deel , reeds beknoptlyk voor-

gefteid. En de Leezer zal wel doen, indien

hy het aldaar gezegde, over de wyze van
befchryving , die wy ons , ten opzichte van
elk Dier, raakende deszelfs Naam, Geftal-

te, Eigenfchappen , Huishouding en Nut-
tigheid , voorftellen , ter deezer gelegenheid

nagaat, en op onze volgende Verhandeling,
betreffende het ryk der dieren , over-

brengt.

INLEI-

DING.

Bladz.

31. en
vervolg.

EER-
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EERSTE HOOFDSTUK,

BEPAAUNG VAN HET RYK DER
DIEREN.

Waarin hun beftaanlyk en werktuiglyk leeven 9

mitsgaders de werking hunner zintuigen ,

ter onderfcheidinge der weezens van

het Ryk der Planten en Delfftof-

fen , worden onderzogt.

van het
“I

vc Ouden hebben, van vroege tyden
RYK

Jj p af, zeer veel moeite aangewend,om

dieren
nauwkeurig te bepaalen , wat men door een

Dier, in onderfcheidinge van eene Piant en
Delfftof, hebbe te verflaan. Men vind,

dat ze deswegens byzondere gevoelens ge-

voed, en verfchillendc bepaalingen op de

baan gebragt hebben
;

die voornaamïyk ont-

ftonden, uit de vergelyking hunner bewee-
gingen, en der uitwerkfnge hunner zintui-

gen , met die van den Mensch zelvcn. Uit
dien hoofde deeden ze allen , naar den aart

van het verfchillendc gevoelen , dat zy van
\s Menfchen redelyke Ziel vormden , dat ei-

genfte onderfcheiden gevoelen in de om-
fchryving der Dieren gelden. Dit bragt te

weeg dat veelen niet zelden de ongerymdfte

denk-
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denkbeelden ten grondflage hunner bepaa-

linge leiden : als bovenal uit het Pythagori-

fche gevoelen, wegens de verhuizing der

Menschlyke Ziele in allerleie Dieren, ge-

bleeken is. Cesalpinus ging zelfs zoo ver-

re , dat hy de zielen der Dieren Godlyk agt-

te. En viRGiLius he.eft dit denkbeeld in ’t

oog, als hy, van de Byen gewag maakende,

dus zingt

:

Esje apibus partem divince mentis , hauslus

Slethereos dixére : Deum namque ; ire per omnes

Terrasque , trattusque maris , ccelumque profundum

:

Hinc pecndes , armenta , uiros, genus omneferarum ,

Qiiemque ifibi tenues nascentem arcesfere vitas.

Georg. IV. v. 220-224.

Met welke woorden hy te kennen geeft

,

hoe fommigen beweerden , dat den Byen

,

een gedeelte van het Godlyk vernuft, uit

den iEther geput, eigen was: dewyl de

Godheid, door de Wateren, den Hemel en

de Aarde dringende , alle Dieren , benevens

#
den Mensch , by hunnen oorfprong bezield

had. Anderen, wat gemaatigder denken-

de , hielden dezelven , zonder ze zoo hoog
te verheffen, voor iets verüandigs. De be-

roemde Griekfche Wysgeer, aristoteles,
door ondervinding geleerd , kwam nader aan

het thans meest aangenomen gevoelen ; zeg-

gende, dat een Dier, ter oorzaake van des-

zelfs gevoelige zintuigen
, het voornaamfte

weezen was ; en dat zy , zelfs al verander-

den

VAN HET
RYK
DER

DIEREN.

ARÏSTOT.

Lib. iï.

Cap.Il.
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den zy niet van plaats , egter eene gevoelig*

heid bezaten.

In laatere dagen , en ook wel byzonder

in onze tyden ,
heeft men wegens dit onder-

werp hevig getwist , en ftoute gevoelens

voorgeftaan ;
waar van de voornaamften der

Ouden ,
buiten lucre^tius carus , en zyne

Schoole, geen denkbeeld gevoed hebben.

Ik beoog hier mede inzonderheid de zul-

ken , die de zielen der Menfchen met die

der Dieren geheel ftoflyk ftellen, en zeflegts

voor lydelyke werktuigen houden. Cartesius
bragt in zynen tyd deswegens alles in ver-

warring, willende de uitwerkfelen van het

Dierlyke leeven , en der daadelykc Reden

,

uit het famenftel der zintuigen afleiden
;
dog

die anderzins groote Man is daar in ,
door

verfcheiden laatere Vernuften, ontegenzeg-

gelyk wederleid. De vermaarde leibnitz ,

en de beroemde locke , hebben dit gewig-

tig ftuk, na hem, op eene geheel andere

wyze begreepen. De eerstgemelde wil allen

Dieren eene byzondere gefchapen Ziel toe-

ftaan ;
zoo dat hy denzelven het vermogen

van gewaarwording, en daadlyk te leeven,

wederfchenke. En de laatstgemelde eigent

den Dieren , op gantsch geen wankelenden
grondflag , eene foort van redeneering toe

;

dog eene minder afgetrokken , dan de fler-

ker redeneering van den Mensch; die het

vermogen heeft om allerafgetrokkenst te

denken: dat een weezenlyk bewys, voor
het voortreffelyker beflaan van ’s Menfchen
Ziel

, mede brengt. De bezadigdfte en ge-

leerd-
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leerdfte Mannen hellen in onze dagen veelal van het

min of meer tot het laatstgemelde denkbeeld R*K

over ;
en ’er zyn deswegens al verfcheiden

DIe*£N.

fraaie flukjes in ’t licht gekomen, diewy,
als den Geleerden genoeg bekend, hier kort -

heidshalven onaangeroerd laaten. By uit-

neemendheid egter , moeten wy onze Lee-

zers, in ’t voorbygaan, raaden, om, be-

treffende dit onderwerp , het overwaardige

ftuk van Profesfor reimarus te leezen , het

welk door de kundige penne van den Heer
van haar ,

benevens de zorg van den waar-

digen Hoogleeraar lulofs , in onze moeder-

taale overgebragt is ; en ten tytel voert : Al-

gemeene Befchonwing van de Driften der Die-

ven. Zie mede ray , Gods IFysheid in de

Werking der Scheppinge. Benevens het Ver-

volg op dat Werk.
Wat ons aangaat, wy bekennen rondbor-

ftig ,
betreffende dit ftuk , te gelooven

; dat

,

gelyk • ’er in alles wat wy rondfomme ons

zien leeven , beweegen en groeien
, eenc

trapswyze vermindering en vermeerdering

van vermogens en eigenfchappen plaats

heeft; het welk wy, zonder aan de voor-

treffelyke eigenfchappen van onze onbegry-

pelyk denkende ziele te kort te doen , niet

kunnen loochenen , voor onze denkbeelden
vatbaar te zyn; dat ’er zoo ook, in de Die-

ren , een vermogen is ingefchapen , ’t welk
dezelven , tot een zekeren trap , ter

daadelyke uitoeffening van denkbeelden , in

Haat fielt. Dog deeze dierlyke denkbeel-

den, gelyk men niet ongegrond beweeren
mag,



32 NATUURLYKE HISTORIE

vanhlt mag, zullen zig niet verder uitftrekken , dan
RYK tot dat einde, waar toe het Dier, in zyn

di£r
E

en. byzonder geflagt
,
gefchapen is

; en niet hoo-

gêr klimmen , dan ze tot deszelfs Huishou-

ding, Voorttecling, Befcherming en Nood-
druft dienftig zyn. De vergelyking derdier-

lykc zintuigen en derzelver uitwerkfelen

met de onzen , fchynen ons , dewyl ’er toch

niets vergeefsch gefchapen is , ten overtui-

gelykcn en aanneemelyken bewyze hier van
te verftrekken , zonder dat wy ons verder

inlaaten ,
in het navorfchen van het diepe

geheim, of het een onftervelyk of fterve-

lyk gefchapen vermogen in de Dieren zy.

De Mensch, (laat ’er ons deeze aanmerking

nog aanhegten ,) die , uit hoofde zyner be-

wustheid van het toekomende , en in gevol-

ge der Christelyke Leere, de onftervelyk-

heid op vasten grond te gemoet ziet
,
mag

wyders , uit de vergelyking der verfchillen-

ne uitwerkfelen , die hy tusfehen de Men-
fchen en de Dieren , die , of naast aan ons

grenzen , of verder van ons verwyderd zyn

,

befpeurt , met het hoogfte recht , en op on-

wrikbaare reden fteunende, wel vastftel-

len
;

dat onze wyze van denken en redenee-

ren verre boven die der Dieren , hoe na ze

ook aan ons mogen grenzen, gefchat be-

hoort te worden. ’Er is immers geen Dier
bekend, dat van al het gcfchapene , zoo
leevend als leevenloos, zulk een algemeen
gebruik, en nut voor zig zelven kan maa-

ken ; en het zelve , door duizend vernufti-

ge konstgreepen , op allerleie wyze ,
zoo

mees-
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meesterlyk gebruikt , als de Mensch. Hy tog

dringt zelfs door tot in de kennisfe van zaaken,

die niet volftrekt tot zyn huishoudelyk beftaan

behooren; als daar is de Sterrekunde, de

Bovennatuurkunde, enz.; terwyl de Die-

ren beneden den Mensch , zoo ver wy kun-

nen befpeuren , op niets werkzaam zyn , dan

op ’t geen tot hun voedzel
,
beftaan en geflagt

behoort ,
of ’t geen hen van Menfchen , door

konst, geleerd word. Schoon wy Men-
fchen derhalven een beginnend en eindigend

dierlyk leeven hebben, en wy, ten op-

zichte van ons lichaamlyk weezen, onder

het getal der Dieren behooren
;
zoo is nog-

tans dat verheven vermogen , om het voor-

leeden te getuigen, het tegenwoordige te

bezelfen , en het toekomende te beredenee-

ren ;
om in de geheimen der dierlyke ver-

mogens , zoo door de Ontleed- als Redeneer-

konst , in te dringen , een overtuigelyk

blyk, dat ’er in ons een meer dan enkel

dierlyk vermogen huisvest. Een vermo-
gen, ’t welk wy, onbefchroomd , durven
noemen, het waare beeld van God; ’t welk
de Almagtige, na dat hy Hemel en Aarde,
met alles wat daar op is

,
gefchaapen had , en

na dat zyne Wysheid alles had goedgekeurd

,

by uitneemendheid aan den Mensch ge-

fchonken heeft. Hier door heeft hy hem
bekwaam gemaakt, om alle Dieren naar

hunnen aart te kennen, en over hen te

heerfchen
;
terwyl hy tevens , om de heer-

lykheid en de volmaakte beeldtenis van zyn
eeuwigduurend zelfbeftaan af te beelden,

III. deel. C hem

VAN HET
RYK
DÉR

DIEREN.

Genefis
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van het hem in zync neusgaten den adem des lee-
RYK vens inblies, waar door de Mensch eene

dieren. Revende ziel is geworden. Deezc leeven-

de onftervelyke ziel
, dat denkende vermo-

gen ,
die kennis van , en heerfchappy over

al het gefchapene , te famengenomen , Helt

den Mensch, eenflemmig met onze wee-

zenlyke ondervinding in de Natuur ,
boven

alle de Dieren , als een , by uitftek ,
rede-

lyk Schepzel ; en de Dieren beneden hem

,

als bezittende een laager trap van redely-

ke vermogens. Dus zyn hunne denkbeel-

den , hoe naby ze aan de Menschlyke denk-

beelden mogten komen , nogtans ten on-

zen opzichte onvolmaakter, veelal onbe-

fchaafder, en gevolglyk minder redelyk;

fchoon ieder Dier in zyne foort , en tot het

uiteinde, waar toe het ftrekt, door den
wyzen Formeerder volmaakt gefchaapen zy.

Byaldien men in deezen zin den Dieren

eene denkende ziel wil toefchryvefi , heb-

ben wy ’er niets tegen , zoo men ze flegts

,

volgens het bovengemelde , befchouwt als

eene Ziel van laager rang dan die der Men-
fchen : zoo dat men het dierlyke leeven in

den Mensch wel gelyk moge Rellen met dat

der andere Dieren , en dus aan de andere

Dieren ook eene foort van denkingskragt,

die met hun dierlyk leeven werkzaam is,

moge toeëigenen; indien men, zeg ik, dat

verhevene , dat wy Menfchen , naar de

Leer der Godlyke Openbaaringe en die der

gezonde Reden , in ons gewaar worden

,

overcenkomffig met de ondervindinge, van
’t laa-
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’t laagere vermogen der Dieren, maar be- van het

hoorlyk onderfcheide. Vergun ons , Lee-

zer , op dit onderwerp , een kleen dicht-

kundig uitftapje; en hoor, hoe wy,in na-

volging van den Latynfchen Puikdichter,

den Hoogleeraar adrianus van rooijen,
voorheenen op een teder herdersriet zon-

gen (*).

De ziel, dat Pronkjuweel, uit Godlyk zaad ge-

reezen

,

Geeft ons een zeker blyk van ons onfterflyk weezen.

En hy, die door ’t verftand dit zelfbeftaan bevat.

Waardeert, als ’t hoogftegoed, dien kostelykcn
Schat.

Een Schat , die ’t denkbeeld van het onverganklyk
leeven

,

Door ’t denken dat zy is , aan ons beftaan kan geeven.

Een Schat, wiens beurtbeftier met een’ bewee-
gingskragt,

In onze veezelen , de daaden neemt in agt.

Ja ,
zoo de Godheid ons de ziel niet had gefchom
ken,

Nog aan het famenftel des ligchaams vastgeklonken

,

Het dierlyk leven bleef, hoe konftig toebereid

,

Staag roerloos leggen in een poel van werkloosheid.

En kan ’t wel anders zyn, dat zy als koninginne

Den zilvren fcepter zwaait , en heerscht op onze
zinnen

,

Met haaren Echtgenoot, die, dooreen tedren band

Vereend , haar heerfchappy verfterkt met hart en
hand ?

Zou

CD Bataafscb Atbeene , in drie Herders-kouten>
Tweede Kout. Bladz. 28 en 29.

C 2
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Zou ook de dienstbaarheid van onze Ledemaaten

,

Indien zulks zoo niet was, aan ons wel kunnen
baaten ?

Of zou de ziel, als ze op haar zelfs naauwkeu-
rig Iet,

Haar wil volvoeren, zonder ’t volgen deezerwet?

Neen, ’t is onmogelyk, want als d’eene is in ly-

den,

Of door een zwakke drift zig zelve voelt beftryden ;

Dan brengt weer d’andre , door een trouwe Maat-
fchappy

,

Aan zynen bondgenoot zyn’ magt en waapnen by

;

En doet de krygs-trompet met een alarmkreet

hooren

,

Zo dra zig iets ontdekt ’t welk beider heil kan
ftooren.

Ja , zal het welgaan , d’een weergalmc dan ’t ac-

coord

,

Dat van den ander werd met maatgeluid gehoord.

Des door het Leven en de Ziel die wy ontfingen

;

Is dit regeeren zoet by beurtverwisfelingen

;

Wanneer elk wysfelyk door wel te leven toont.

Dat een gezonde Ziel in ’t frisfche Ligchaam woont.

In dit dichtmaatige fchetsje , naar dien

beroemden Arts gevolgd, befpeurt men
zeer naauw het verband van het dierlyke

Leeven , met het beftaan der Ziele : en dit

zeker is al het zaaklyke dat wy ’er van
zeggen kunnen.

Hoe verre nu dit vermogen zig in den
Mcnseh en de Dieren uitftrekke; en of dit ver-

mogen in den eerften Mensch , en in de eerfte

Dieren eene voortteelende kragt ontvan-

gen hebbe; gelyk daniel senertus, en

an-
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anderen , beweeren , zoo dat het zig in ie-

der geflagt, alle Eeuwen door, beftendig

by het worden van elk Dier , voortteelt

;

en of ’er zig in den Mensch en in de Die-

ren eene meerdere of mindere maate van
dat vermogen opdoe

, als uit de gevolgen

der lichaamlyke temperamenten nog al fchynt

te blyken , zyn dingen die wy onaange-

roerd laaten
;
alleenlyk zullen wy , ten op-

zichte van het laatfte
,

nog iets op zyne
plaats melden.

Van meer belang zal het zyn, ter dee-

zer plaatfe nog een weinig liaan te blyven

,

op het onderfcheid, dat zig tusfchen het

gemelde Vermogen en het Dierlyke leeven

opdoet. Genoegzaam alle Wysgeeren van
deeze dagen houden ’t voor eene zekere

waarheid , dat ’er , zoo in de geboorte , als

in het beftaan der Dieren , eene lichaamly-

ke eigenfehap is , welke de Dieren
, zelfs

ondanks hunnen wil, doet leeven. Dat
is, dat ’er, buiten de natuurlyke zorg en
verftandlyke poogingen , die zy tot behoud
hunnes leevens aanwenden, eene ingefcha-

pen beweegingskragt van leeven aan de
lichaamelyke deelen, waar uit de Dieren
zyn faamgefteld, gegeeven is; die zig ten

klaarften van het min of meer denkende lee-

ven onderfcheid
; aangezien de gezonde

Reden aan een ftoflyk lichaam de denkings-

kragt weigert. Men Haat hierom zeer om-
zigtig gade , het verfchil dat ’er is tusfchen

het leevend denkende vermogen, en het

leevend lichaamlyke vermogen ; het eerfie

C 3 kan
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kan werkzaam zyn op het tweede , zonder

van het tweede af te hangen: maar het

tweede kan nooit , zonder behulp van het

eerfte, werken. Dat is, de Dieren kun-

nen ,
in dien zin , als wy hun een denkend

vermogen hebben toegeftaan, dat vermo-
gen oeffenen , zonder op de zintuigen werk-

zaam te zyn , fchoon zy daar door werken

:

maar nooit zyn de zintuigen, hoe gering

ook, aangedaan, of zy worden, door het

gemelde vermogen beftuurd, en in derzel-

ver uitwerkfelen geholpen. Dus is dan het

dierlyke leeven eene eigenfehap van bewee-

ging en aandoeningskragt , die in de ftofly-

ke lichaamlyke deelen van een Dier huis-

vest, zoo dra het begint te leeven, en

ophoud te beftaan , zoo dra het Dier

fterft.

Omtrent dit lichaamlyke leeven nu, heb-

ben onze laatere Wysgeeren zeer veele

bondige en voortreffelyke ontdekkingen ge-

daan, die den Ouden volftrekt onbekend
waren (*). Harveus heeft, op eene won-
derlyk geduldige en fchrandere wyze, dat

bcginfel van leeven , in de voortteeling der

Dieren , opgefpeurd ;
waarby malpighius na-

derhand het zyne gevoegd heeft. Meer
anderen , den Geleerden genoeg bekend

,

hebben deeze waarneemingen verbeterd en
uitgebreid; en ’t, in dit ftuk, zoo verre

ge-

(*) Zie de uitneemende Redevoering van den
Hoogleeraar van doeveren, de Recentior. inv, Me-
dic, bodiern. Veter, preeftant•
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gebragt, dat men thans, op vasten grond,

eene leevende beweeging en aandoenings-

kragt aan de meeste dierlyke lichaamsdee-

len toeëigene. Men word" zeer duidelyk in

het hart een vermogen gewaar , dat des-

zèlfs famentrekkende en ontfluitende fpie-

ren , zonder willekeur van het denkend
vermogen , en der zinnen ,

door eene in-

gefchaapen kragt , het Bloed of de Vogten
doet omwentelen. Men befpeurt voorts

niet minder klaar de eigenwerkende kragt

der Longen, mitsgaders die van derzelver

K]apvliezen en Vaten; welke onze swam-
merdam uitfteekend ontvouwd heeft, in

zyn treffelyk Stuk over de Ademhaaling.

En men voelt zig wyders gedrongen te er-

kennen, dat ’er ook zodanig eene eigen-

werkende eigenfchap plaats heeft, in de

affcheidinge der vogten , de Pisvaten , de

Lever, wel byzonder ook in de Chylwor-
ding; en vooral in de Groeijing. Alle dee-

ze en meer dergelyke daar toe hehoorende
werkzaamheden zyn aan het leevend li-

chaamlyke vermogen byzonder eigen; en
.men befpeurt in dat alles geene afhanglyke

werkzaamheid van dat leevend denkende
vermogen/, het welk op de zintuigen der

Dieren werkzaam is, of daar door word
aangedaan.

Ingevolge hiervan is men ook gekomen tot

het denkbeeld van eene gevoeligheid in meest
alle de Vliezen , Spieren , Zenuwen , Peezen

,

Vaten, en alle weeke deelen van het dier-

lyke lichaam. Dan dit gevoelen , het welk
C 4 door
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van het door den alomberoemden Baron van hal-
RYK ler oplettend ter toetfe gebragt is , heeft

dierln .
onder de navorfchers der Natuure merke-

lyke beweeging gemaakt; en veelen aan-

gezet om te onderzoeken , wat men , om-
trent het gevoelige dierlyke leeven in de

weeke deelen zou mogen bepaalcn , of als

gegronde kundigheden vastflellen. Men
had , zedert dat de Geneeskunde , door den
grooten boerhaave , uit eene zeer duiste-

re verwarring, in het licht van geregelde

Stellingen gebragt was , volgens ’s Mans
leerwyze , vry algemeen aangenomen , dat de

Zenuwen nagenoeg de grondoorzaaken van
alle beweegingskragt in alle vaste lichaams-

deelen waren. Dit gaf weldra aanleidingom
te beweeren , dat ’er zig gevolglyk in ’t li-

chaam geene, ten minften weinige, onge-

voellooze deeltjes bevonden. Deeze leer-

wyze , die nu nog by veelen
, en zekerlyk

niet geheel zonder grond, aangenomen en
verdedigd word, vind intusfchen, by an-

deren, die het gevoelen van van hal-
ler aankleeven, een zeer hevigen tegen-

ftand. Dan , dewyl de meesten myner Lee-
zeren , buiten de des kundigen , op zig zel-

ven niet wel een begrip vormen kunnen ,

van ’t geen men in dit gefchil benaaldlyk

door die aandoenlykheid en gevoeligheid in

de lichaamlyke dierlyke deelen verflaat

;

' zoo zal het niet ondiendig weezen , dat wy
de verklaaring van ’t gevoelen van van
haller, uit ’s Mans eigen Schriften over-

neemen. Deeze beroemde Wysgeer drukt

zyne
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zyne gedagten , over dit onderwerp , in ’t

Latyn ,
gemeenlyk uit, door de woorden

irritabilitas en fenfibilitas

;

verflaande door

het eerfle eene gevoellooze inkrimpende

bcweegelykheid der deden, en door het

laatfle eene daadlyke aandoenlyke gevoe-

ligheid in dezelven : waar voor men in on-

ze Nederduitfche taaie veelal, niet onei-

gen , de woorden Beweegvaardigheid en Ge-

voeligheid gebezigd heeft. Raakende het

onderfcheid nu dat ’er plaats heeft, tus-

fchen deeze twee eigenschappen, die van
Beweegvaardigheid en Gevoeligheid , wel-

ken , volgens den Baron van haller , in

de verfchillende deden van het dierlyke li-

chaam afzonderlyk op te merken zyn

,

drukt hy zig na genoeg aldus uit.

„ Ik noem beweegvaardig (irritabel ,)

„ zodanig een deel van ’t menschlyk li-

„ chaam, dat zig inkrimpt, als het door

„ een vreemd lichaam, met eenige bot-

,, zing word aangedaan. En ’t is beweeg-

„ vaardiger, naar geraade dat de uitwer-

,, king, als men de uitwendige ftooting

,

„ prikkeling, of liever het beweegkragt op-

„ wekkende vermogen , van gelyke kragt

„ fielt, grooter zy, of naar maate dat de

„ aangedaane Vezel zig flerker inkrimpe:

„ zoo dat die Vezel, die zig, door eene

„ ligte opwekking, flerk inkrimpt, zeer be-

„ weegvaardig zy; daarentegen is die Ve-

„ zei , waar op eene flerke fchok niet dan

„ eene zeer geringe inkrimping veroor-

„ zaakt, zeer weinig beweegvaardig. Wy-
C 5 „ ders
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van het ,, ders behoort men wel in agt te neemen,
RYK

5 , dat dceze inkrimping, en dat beweeg-

dieren. ” vaardig vermogen, door aanprikkeling

,

„ wel degelyk onderfcheiden moet wor-

„ den , van die natuurlyke eigenfehap

,

„ welke aan de Dierlyke en Plantaartige

„ Vezelen eigen is; die zelfs dooruitdroo-

,, ging niet verdwynt, en zig niet vertoont

3, dan na de fcheiding der Vezelen. Dee-
ze eigenfehap, (die tot het elastike of

„ veerkragtige vermogen der Vezelen be-

55 hoort ,) is tot het vermogen van beweeg-

55 vaardigheid, dat wy bedoelen, niet be-

3, trekkelyk. Want deeze vertoont zig niet,

33 dan na eene geweldige aanraaking, het

33 zy door een mesje of eenig bytend zuur,

33 of zelfs wel door de lugt en de hette:

33 maar dit vermogen van beweegvaardig-

33 heid beftaat niet , dan met het leeven, of

33 weinig tyds daar na: ook zyn deszelfs

33 uitwerkfels oneindig doordringender, dan

33 die van het veerkragtige vermogen

,

33 welken men ’er mede verwart; want

3, deszelfs uitwerkfels overtreffen de daar

33 toe gelegenheid geevende oorzaak ; daar

3, eene geringe prikkeling het hart beweeg-

33 vaardig maakt , en het zelve in eene

33 zwaarmoedige beweeging brengt. Voorts

33 noem ik , zegt de Heer van haller ver-

3, der, een Vezel in den Mensch gevoelig,

3, (fenjibel ,) die, wanneer hy aangeraakt

3, is, den indruk van die aanraaking aan de

„ ziel overbrengt; en in de Dieren, van

3, welker ziele wy geene zekere kundighe-

„ den
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,, den hebben, noem ik zulk een Vezel ge- van het

,, voelig, welks beweegvaardigheid duide- RYK

„ lyke tekens van pyn en fmerte in hun
DI£^en.

„ veroorzaakt. Integendeel noem ik alle

„ zulke Vezels ongevoelig , die , alhoe-

„ wel ze gebrand
,

geprikt
,
geltooken

,

„ doorgefneeden , en tot het uiterfle ver-

nield worden, nogtans geen teken van

„ pyn vertoonen, en geene verandering

,, in het geitel van het lichaam te wege

,, brengen”, enz.

Het dus ver voorgeltelde behelst een

hoofdzaaklyk bericht van ’t gevoelen van
den Baron van haller, wegens dit Stuk,

volgens ’s Mans eigen bepaaling. Een ge-

voelen dat, alhoewel geheel nieuw, ten

opzichte van het uitgebreide en proefkun-

dige, nogtans, bevoorens reeds door ee-*

nigen, met betrekking tot het zenuwge-
ftel, in bedenking genomen is; als blykt

uit etlyke geneezingen , door heister , ga-

RENGEOT ,
LA FAYE , VAN ZVVIETEN , VAN

mekren , scHLicHTiNG
,
en anderen ; wel-

ken, gelyk de Heer van haller zelf er-

kent, al voor hem hier eenigermaate op
gedagt hebben. Uit dit verflag kan de ge-

agte Leezer terltond bezeffen , hoe inge-

wikkeld en diepdenkend dit onderwerp
is , en tevens niet minder gemaklyk begry-

pen , in welk eene uitgebreide verhande-

ling wy zouden vervallen , en hoe veelvul-

dige proeven ons Honden na te gaan , in-

dien wy dit gevoelen ten naauwkeuriglten

wilden overweegen. Hier van bewust,
wil-
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willen wy ’er liever van afzien, en doen
zulks te gereeder , om dat ’er , hoe men
het ook begrypen moge, of op welk eene

wyze , men dit ook op het dierlyke lee-

ven in ’t gemeen toepasfe; om dat ’er, zeg

ik ,
altoos eene , voor ons vernuft onbe-

grypelyke oorzaak van dit vermogen in dat

alles ligt opgeflooten; die, volgens den
Heer van haller zelven , voor het fcherp-

ile punt van het ontleedmes ongenaakbaar

,

en voor ’t fynstgefleepene Microscoop on-

nafpeurelyk is; vooral, daar dezelve in de

alleroneindigst deelbaare deeltjes der Veze-

len als verdwynt, en ’t gevoelen zelve ten

laatften in bloote vooronderllellingen eindigt.

Zonder ons derhalven hier over breed-

voerig uit te laaten , en het eene volflrekt

aan te neemen, of het andere geheel te

verwerpen , zullen wy alleen deswegens

aanmerken , hoe , naar ons inzien , dat gee-

ne, dat men, of beweegvaardig, of ge-

voelig noemt, noch volflrekt alleen aan

de Spiervezelen eigen is , noch geheel en

al aan de Zenuwen of Peezen ontbreekt;

daar de fterkfte voorftanders van het gevoe-

len diens grooten Mans , de aandoening dier

beweegvaardige Spier- of andere vezelen op
de Zenuwen en de bekleedzels der Peezen
moeten erkennen ;

alhoewel zy die in de Pee-

zen ontkennen. Ook kan ik voormy niet wel
begrypen , hoe onze Zintuigen , zonder eene
aandoeningskragt, van onze Zenuwen op de

Peezen,en op bet lichaam werken zouden.Wy
befpeuren althans , uit het gelid aller Dieren

,

ten
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ten klaarflen , dat de Zenuwen ,
door eene

alleronnagaanbaarfte fchielyke beweeging,

die zelfs zonder lichaamlyke aanftooting,

door ’t gezigt naamlyk
,
gefchied , ons hart

en ziel, en vervolgens de Spieren zelven,

in eene hevige beweeging brengen ; ’t geen

,

by voorbeeld , door ’t eene of ’t andere

akelig voorwerp veroorzaakt kan worden.

Wie zal ons in deezen bepaalen, of de

Spiervezelen hier eerder gevoelig werken dan

de Zenuwen, enofzy beiden niet even fpoe-

dig de Peezen aandoen?En wat is die byzonde-

re kragt van aandoening , die wy door den
Beefaal en de Ele&riciteit gewaar worden ?

Hier immers zyn noch ontbloote Zenuwen
en Peezen,noch aangeprikkelde Spiervezelen.

Dit zoo zynde , zou ik dan , men neeme myne
gedagten , indien ik dwaale , ten besten

,

zou ik dan wel geheel mis hebben , zoo
ik omtrent dit ftuk geloofde

; dat ’er
,

ge-

lyk; ’er in alles wat een Dier uitmaakt, ee-

ne onderlinge gemeenzaamheid plaatsheeft;

hier ook, zoo wel het vermogen van ge-

voeligheid als dat van beweegvaardigheid

,

*met betrekking tot de zintuigen, aan beide

de onderwerpen gemeen was ; en zig nu fter-

ker in dit deel , ja in ’t eene Dier , dan in ’t an-

dere , vertoonde ? Indiervoegen nogtans , dat

dat geene , ’t welk men ’t dierlyke leeven

noemt , meest in de aandoening der Zenuwen
en Spiervezelen werke. Zoo men dit toellaa

,

dan houden wy ’t voor aanneemelyk, dat

het Zenuwgeftel de voornaamfte gevoe-

ligheid , en daadlyk oeffenende mede-
deel-
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van het deelbaare aandoenlykheid ,
prikkeling , werk-

RYK zaamheid ,
of hoe men ’t ook gelieve te

bieren.
110emcn 5 van het dierlyke leeven is. Als

mede, dat deeze aandoenlykheid, het zy

de Zenuwen meer of min bedekt, of ook
meer bloot liggen, by trappen op de li-

chaamsdeelen werkt; meerder op het hart,

minder op de klieren , en nog minder op
de beenderen , enz. En dat ’er , deeze aan-

doenlykheid invloed hebbende, altoos een

zeer fyne , en waarfchynlyk tot nog onbe-

kende, invloed van aandoenlyk leeven , tus-

fchen de oneindig fyne uiteinden der Zenu-

wen , en de in ’t oneindig deelbaare fnafels der

Spieren en haare Peezen , Vliezen en Klie-

ren , beftaat ; die ,
hoewel kennelyk in fom-

mige der laatstgenoemden, egter allerken-

nelykst in de Zenuwen huisvest. Onder-
tusfehen flaa ik gereedlyk toe, dat ’er,

voor zoo verre de Spiervezelen minder fa-

mengedrongen zyn dan de Peezen , waar
in zy eindigen , dat ’er , ongetwyffeld , ee-

ne meerder zogenaamde beweegvaardigheid

in plaats heeft. Men ziet zekerlyk ten

klaarften, hoe ’er, zelf lang na den dood,
of eigentlyk lang na dat het hart in de Die-

ren heeft opgehouden te werken, in de

Vliezen en Spieren eene lillende beweeging
ftand houd. Dit word men in de beesten

,

die geflagt worden, zeer oogkennelyk ge-

waar; alzoo ze uuren, na dat ze geflagt,

gevild, en van de ingewanden ontbloot

zyn, nog een trillend famentrekkend ver-

mogen vertoonen. Men kan derhalven
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niet wel ontkennen, dat de Spieren enVezelen van het

eene foort van een afzonderlyk inkrimpend RYK

vermogen bezitten
;
dat aan het werktuiglyk

dierlyke leeven verknogt is,zonder eenige be-

trekking op het denkend zintuiglyke leeven

,

of, zoo men het zeggen mag, zonder in-

vloed op de ziel te hebben. Uit dien hoof-

de mag men dan deeze inkrimpingskragt

zeer wel tot die bevveegingen brengen, wel-

ken buiten den wil der Dieren gefchieden

:

en in dien zin voorwaar heeft de Heer
van haller, het zogenaamde vermogen
van beweegvaardigheid , zeer duidefyk be-

weezen ;
dan de verregaande gevolgen

,

die anderen daar uit afleiden, verwarren

dit ftuk niet zelden
,
wanneer men ’er aan-

leiding uit neemt, tot het beweeren van
onoplosbaare voortellingen. Met het op-

geeven van deeze vrymoedige bepaaling

van ons denkbeeld , wegens dit ftuk , waar
omtrent wy , ter gelegener plaatfe , by ee-

nige byzondere Dieren , mogelyk nog wel
eenige bedenkingen ftaan te voegen, zul-

len wy ’t voor tegenwoordig laaten berus-

ten ;
oordeelende den Leezer een genoeg-

zaam zaaklyk denkbeeld van dit ingewik-

kelde onderwerp gegeeven te hebben. Hy

,

dien het verder geluste , over het lichaam-

lyke leeven, en den lichaamlyken dood,
met betrekkinge tot den Mensch, en ge-

volglyk ook tot de Dieren , eenig nader en
een voldoenend licht te erlangen , die door-

leeze en overweege de uitmuntende Ver-
handelingen, door den onvermoeiden en

by

/
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by uitneemendheid op dit Ruk geoeffenden

Arts , MATTHEUS VAN GEUNS (*) , itl de

jaaren 1758 en 1764 uitgegeeven.

Hier mede dan van dit onderwerp af-

Rappende, Raat ons nu voorts het oog te

vestigen op de algemeene uitwerkfelen der

zintuigen ,
die door het dierlyke leeven

werkzaam zyn ;
voor zo verre zulks op de

Dieren in ’t algemeen betreklyk is. ’t Zal

onnoodig zyn , ten deezen opzichte , uit te

weiden, in eene omfchryving van de be-

kende uitwerkfelen der zintuigen, ’t Is

over bekend, dat men, door de vyf be-

paalde zinnen , het Gezigt , het Gevoel

,

den Reuk , den Smaak , en het Gehoor , die

uitwerkfelen van gewaarwording verflaat,

waar door de Dieren zien, gevoelen, rui-

ken, fmaaken en hooren. Uitwerkingen,

die, gepaard met dat werkende vermogen
der Spieren en Zenuwen, het eigentlyk wer-

kend dierlyke leeven uitmaaken ; waar door

de Dieren uitdrukkelyk onderfcheiden wor-

den van de Planten ; aan welken men , noch
geheel , noch ten deele , eenige van deeze

aandoeningen, vergezeld van een leevend

vermogen , om derzelver uitwerkfelen wil-

lekeurig te gebruiken , kan toefchryven.

Deeze uitwerkfels der zinnen nu zyn , even
als den Mensch , ook allen Dieren , in eene
meer of mindere maate natuurlyk eigen

;

CD M. van GEUNS, Disfertatio de Morte Corpo-

rea
,
en De eo quod vitam conjiituit in Corpore Animaii,
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en wel indiervoegen, dat de Idoedryke van hrï

Dieren , aan den Mensch het naastgrenzen- ***

<le ,
dezelven ook in een volmaakter ver- DIEREN .

band bezitten, dan die geenen, welken

verder van den Mensch verwyderd zyn*

Dat is , alle Dieren hebben wel de eigen-

fchap van te kunnen zien, hooren, fmaa-

ken, ruiken en gevoelen; maar alle Die-

ren bezitten dezelve niet in den eigenften

trap van volkomenheid; ten minften zeer

zelden allen te gelyk. Trouwens ze ver-

toonen zig in den Mensch zelven, in on-

derfcheiden trappen van volmaaktheid : men
weet immers hoe fommige Menfchen onge-

meen fyner van Gevoel, doordringender

van Gezigt, fcherper van Gehoor, enz.

zyn, dan anderen hunner Medemenfchen.
’Er zyn , by voorbeeld , blinde Menfchen

,

die op het Gevoel de koleuren in allerleie

Stoffen kunnen onderfcheiden ; en onder
dezulken ontmoet men treffelyke Organis-

ten en Mufikanten , die enkel op ’t Gevoel
en het Gehoor te werk gaan. Anderen
wederom zyn bovengemeen doordringend

.van Gezigt ; de weetenfehap koesterende

Heer george clxffort, wiens nagedagte-

nis by zoo veele Geleerden als een edel-

moedig weldoener in waardige eere blyft,

heeft my, in zyn leeven, meermaals ge-

zegt, dat de beroemde lieberkuhn , zoo
vermaard wegens zyne ongemeen fyne Ont-
leedkunde, op het bloote gezigt, zonder
eenig vergrootglas , eene Vloo of Luis , met
eene naald, op de vingeren, ontleedde;

III. DEEL. D ja.
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van het ja, deszelfs fyne vaten , die een ander niet

_ryk dan door een fterk vergrootend Microscoop
DER kon befchouwen , aanwees : en tevens getuig-

niEREN.
cje hy 5 dat deeze fcherpziende Befchouwer

,

door zyn uitneemend gezigt , bekwaam tot

zulk eene fyne konstoeffening , zeer lompe
grove handen en vingeren had. De Heer
lieberkuhn heeft dit, in tegenwoordig-

heid van verfcheide geleerde en ongeleerde

geloofwaardige Menfchen
, herhaalde kee-

ren verrigt; en ’t zou my, indien ik niet

vertrouwde geloofd te worden , aan geene

nog leevende getuigen ontbreeken , die den

gemelden Ontleedkundigen gekend hebben

;

en daarenboven van hem melden , dat hy

,

die in de Sterrekunde niet onbedreeven

was, op het bloote oog, de Wagters (Sa-

telliten) van Saturnus kon befchouwen. Ook
is zyne ongemeen fcherpziende Ontleedkun-

de ten duidelykfte gebleeken, in deszelfs

fraaie ontdekkingen over het fluweelen of
ruige dunne Darmvlies (*). Een buiten-

gemeene blyk voorwaar van ’t flerk ver-

mogen , dat dit zintuig in een Mensch kan
hebben. Op een dergefyke wyze zyn my
ook Menfchen bekend geweest, en nog be-

kend , die boven anderen bedeeld zyn , met
een zeer fcherp Gehoor ; zulken , die , als

men ilegts van verre zoetjes fluiftert, alles

verftaan , zelfs zonder dat ze den ipreeker

zien.

(*) Joh. natkanael lieberkuhn , Disf. Jnat.

Pbyf. de fabrica £? auione villor, intest. ten, &c.
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zien. Even zoo is ’t ook met den fmaak

gelegen , en ik ken ’er , ten deezen opzich-

te, die, onder de gemengdfte en fterkrie-

kendfte olyen, en zelfs flaauwe waterige

vogtcn, de onderfcheiden vermengde foor-

ten zullen onderfcheiden fmaaken , en
, zoo

’er de reuk bykome
, volftrekt bepaalen. Die

verdersnogzeer byzondere voorbeelden van
die natuur begeeren , dezulken kan men by
ARTSTOTELES , PLINIUS , ALDROVANDUS , en

anderen, ’er zeer veelen gemeld vinden. Dit

onderfcheid van een zwakker of fterker

vermogen, in één of meerder zintuigen,

in byzondere perfoonen van het Mensch-
Jyk geflagt te belpeuren ,

is by de Dieren
in geheele geflagten

,
by uitneemendheid

,

ten aanzien van het een of ander zintuig-

lyke vermogen , dikwerf wonderbaarlyk uit-

geftrekt.

Men ziet, by voorbeeld, om by de Die-

ren van ons Land te blyyen , hoe de Mon-
den, boven alle andere Dieren begaafd

zyn, met het zintuig om te ruiken; zoo
dat zy niet alleen de uitwaasfeming van
hunnen Meester , onder honderden van
Menfchen , kennen , maar zelfs hem uuren
ver , alleen op den Reuk ,

zullen nafpoo-

ren ; en veelerleie zaaken , die flegts door
den Meester aangeraakt zyn , hoe verbor-

gen ook, voor den dag brengen. Onder-
tusfchen is egter dit vermogen nog meer
aan het eene dan het andere Honden -ras

eigen. De Katten daarentegen zyn zoe
fcherp van Gezigt, dat ze by nagt zien

D 2 kun-
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kunnen ; ’t geen men ingelyks van dc Paar-

den getuigt; die daarenboven ongemeen
fcherp van Gehoor zyn. En hoe doordrin-

gend en verziende zyn niet de Adelaars,

de Valken en Sperwers? die, hoog in de

1 ugt opklimmende, zelfs by nevelig Weer,
het kleene Leeuwrikje, en ’t ,op den grond
kruipende Muisje , zien kunnen. Onge-
meen fterk zien ook de Meeuwen hun aas,

door dc onftuimige en ontroerde Zeegol-

ven heen, voortzwemmen. De Visfchen

zyn mede doorgaans allen zeer fterk van

Gezigt ;
en dit hun zintuig is indiervoege

gefchikt , dat ze zoo wel op zyde als van

vooren en naar boven zien. Het Gehoor,
dat men zeer lang den Visfchen ontzegd

heeft, is by dceze Dieren ten uiterften

opmerkzaam, gelyk door den Hoogleeraar

p. camper volftrekt beweezen is. En wat zal

men zeggen van de zintuigen der kruipen-

de en bloedelooze Diertjes; ’er zyn onein-

dig veele blyken van derzelver uitwerkfe-

len: de veeltallige oogen der laatften dui-

den een allerfterkst Gezigt aan
;
hunne

fprietjes verleenen de allerfchcrpfte uit-

werksels van den Reuk en ’t Gevoel; en

hunne fnuitjes toonen, dat ze een wonder^

lyk fyn vermogen hebben , om de welrie-

kendfte geuren der bloemen en kruiden on-

derfcheiden te fmaaken. Dan hoe gemeen
dit ook by alle de gekorvene Diertjes zy,

is nogtans het eene of andere zintuig al me-
de by uitneemendheid werkzaam, in by-

aondere Soorten en Geflagten. De Spin is

zoo
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zoo fterk van Gevoel , dat ze de geringfte

beweeging van een kleen en ’t oog ontglip-

pend Vliegje of Mugje in haare uitterfte

fcheerdraaden gewaar worde : dit gaat zoo
verre, dat de Ouden haar daarom blind

geagt hebben. De Rombout ofPuisteby-

ter ziet wederom dermaate fcherp , dat hy

,

in de lugt zweevende, zyne kleene prooi

rondfomme van verre* zie, en de fnelle

vervolginge der Zwaluwen weete te ont-

duiken. De Vliegen zyn in ’t gemeen by
uitftek fterk van Reuk

; men legge een ftuk

Vleesch of Visch , dat eenigermaate begint

te ftinken , op eene plaats , daar men gee-

ne Vliegen by of omtrent befpeurt, en

men zal ’er op een oogenbük wel duizen-

den gewaar worden. liet Gehoor fchynt

wat twyffelagtiger in de bloedelooze Dier-

tjes: edog als men in agt neemt, hoede
Wespen en f>yen , op het geluid van eene

trommel en haar eigen gebrom , of , ’t geen
ik meermaals gezien heb , op een zeker dof

•gefluit van de Byenhouders aankomen , kan
men ook deezen Dieren het zintuig van ’t

Gehoor niet wel weigeren. Maar ten aan-

zien der Rupfen, der Popjes, en der ge-

korvene Dieren, die in de veranderinge

zyn, twyffelen wy zeer fterk aan ’t ge-

bruik van dit zintuig, gelyk ook aan dat

van het Gezigt, mitsgaders
,

als zy door

koude verftyfd zyn, aan dat van ’t Gevoel.

Kortom alle Weezens, die tot het Ryk der

Dieren behooren, zyn met zintuigen be-

gaafd ;
die, tot een meerder of minder

D 3 trap,
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trap, in heteene of andere Geflagt werk-

zaam zynde, een weezeniyk afzonderlyk

onderfcheid tusfehen de Dieren en de Plan-

ten bewyzcn
;
waarvan ons , by de nadere

ontvouwing der CLASSEN, Geflagten en

Soorten, de wonderlykfte uitwerkfels ten

overvloede zullen voorkomen.
Naast de befchouwing der zintuigen,

wier uitwerkfels wy dus wel in ’t voorby-

gaan flaauwtjes hebben willen aanroeren,

komt, in het nagaan der algemeene eigen-

fchappen , welken de Dieren van de Plan-

ten onderfcheiden , in aanmerking , de vry-

willige daadlyke oefFenende beweeging der

Dieren : dewyl het bezitten van een dier-

lyk lichaamlyk leeven , vergezeld van ’t

genot van een denkend Vermogen, en een

gebruik der zintuigen , de Dieren bekwaam
maakt tot eene weezeniyk daadlyk oefFe-

nende willekeurige beweeging. Door dee-

ze benoeming van eene willekeurige daad-

lyke beweeging verftaan wy niets anders,

dan de vrywillige uitoefFening der dierlyke

vermogens ; hunne verrigtingen van te

denken, voort te gaan, ftil te liaan, te

vliegen , te zwemmen , op te Haan , nëder

te leggen , te eeten , te drinken , te flaa-

pen , te waaken , en welke dergelyke werk-
zaamheden ’er meer in de Dieren befpeurd

worden. Wel byzonder hebben we ook
daar mede het oog op de- aandoeningen van
Gramfchap en Haat, ’t zy natuurlyk of
toevallig; van Liefde, ’t zy uit drift ter

voortteelinge , of uit eene gezellige vriend-

fchap;
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fchap; van List, ’t zy om hunne vyanden
te vervolgen, of die te ontwyken, ’t zy

om hunne prooi, ter voldoeninge hunner
nooddrufte , te vangen

;
als mede van Leer-

zaamheid, waar door ze geoeffend wor-

den, of elkander oeffenen, in werkzaam-
heden , buiten hunne natuur ; en ’t geen

verder ,
onder de uitwerkfelen van de wil-

lekeurige verrigtingen der Dieren betrok-

ken zou kunnen worden, waar van ons

zeer veele overtuigelyke bewyzen bekend
zyn.

Als een Dier , by voorbeeld
, honger

heeft , begeeft het zig naar de plaats , daar

het zyn voedfel wagt te vinden , zulks ont-

dekkende , eet en drinkt het naar genoegen 3

ter verzadiginge
;
maar zoo het zyn ver-

wagte voedfel daar ter plaatfe niet gewaar
word , dan zoekt het zyne prooi elders , en

gaat willekeurig, nu naar de eene, dan

naar de andere plaats , om zyn onderhoud

op te fpooren. Is het vermoeid
, het legt

zig, naar eigen keuze , neder, en rust uit:

ontdekt het zyne prooi , het ryst op
; het

* gaat zoetjes of harder voort; het loert en

vlyt zig neder in zyne hinderlaagen
;
het

fpringt op, en byt of flaat zyn vyand, met
de allerduidelykfte uitvoering van zyne wil-

lekeurige ‘beweegingen. Dit gaat zoo verre

,

dat het Dier , verhongerd zynde , niet flaa-

pe ,
zoo het noodig vinde op zyn prooi de

wagt te houden : ’t welk men in hongerige

Katten gemaklyk beproeven kan ;
tegens

eene weldoormeste , die , verzadigd zynde

,

D 4 veel-
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van het veelal flaapt : en vooral ook in de Vogelen

,

*** die, alles volop hebbende, dikwerf, als

dieren. mcn zc de open lugt geeft , niet begeeren

weg te vliegen , enz. Dan , hoe kennelyk
deeze verrigtingen in de Dieren zyn , nog
fterker vertoonen zig de willekeurige uit-

oeffeningen der vermogens , die uit hunne
gemoedsbeweegingen ontftaan. De uitwerk-

fels van Liefde en Haat alleen geeven dui-

zend wonderlyke willekeurige werkzaamhe-
den in de Dieren te kennen. De voortteê-

lende Liefdedrift, die onbegrypelyke ze-

nuw van het dierlyke bellaan, is ten dee-

zen opzichte een uitfteekend onderwerp.

Wat al moeite, wat al liefkoozingen , welk
een afkeer voor deezen of geenen onder de

foortgelyken? En welk een bewys van ge-

negenheid, voor de eene of andere Gade,
toonen de Dieren niet, zoo wel in hunne
lompe als tedere vryeryen? De norfe Stier,

als hy vry in
?

t veld loopt, maakt zyne keu-

ze op de eene of andere Koe ; en zal dik-

werf de andere van zig afftooten. De rit-

fe Teef zal, onder veele geile Reuen, die

haar aanjanken , door een eenigen , wel-

ken zy bemint, verkiezen gedekt te wor-
den, en zig aan geen anderen, dan door
drift of geweld verwonnen, overgeeven.

De gezellige Liefde of Vrièndfchap in de

Dieren toont niet minder dat ’er een wille-

keurig vermogen in hun gevonden word,
om zig, zelfs aan hunnen natuurlyken Vy-
and ,

te gewennen , en daar mede te fpee-

len. Hier door is ’t mogclyk, dat Katten,

Mui-
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Muizen en Rotten , hoe gefiaagen vyanden van het

ook
,
jsig aan elkanderen kunnen gewennen

;

gelyk, onder anderen, by zekeren Hospes DIEREN,

te Aalsmeer gebleeken is , die Muizen , Rot-

ten en Katten , op een zeker geroep * byéén
vergaderde , en uit een en dezelfde fchotcl

deed eeten. Dus kan men zelfs Duiven en
Sperwers te famen opvoeden, zonder dat

ze elkander deercn ; als men hun flegts op
zyn tyd het noodige voedfel verfchaft

;

want , by mangel hier van , zou de honger
de natuurlyke roofzugt der Sperwers doen
opkomen. Wat voorts de Leerzaamheid

der Dieren betreft, wanneer ze geoeffend

worden , om hunne beweegingen en werk-

zaamheden tot de eene of andere verrigting

te bepaalen; hier van zyn menigvuldig be-

kende blyken in de Paarden, Honden, Val-

ken, en andere Jagtdieren; welken door
den Mcnsch geleerd worden, hunnen wil

naar zyne begeerte in te rigten. En hier

omtrent Raat aan te merken , dat ’er altoos

by de Dieren ,
zoo zy niet willen , en kop-

pig zyn , een waarom is
;
het zy dat ze te veel

.gefiaagen zyn, of te weinig eeten gehad

hebben; of ook wel, dat zy zelven wee-
ten , hoe het geen , waar toe men hen ge-

bruiken wil, geen plaats kan hebben, en

dat alle poogingen vrugtloos zullen zyn.

Dus ziet men dikwils
, dat een Jaagers Brak

volRrekt zal weigeren van de hand te loo-

pen, als hy geen Wild befpeurt
; en een

Paard zal niet willen loopen
,

ja eer alles

aan Rukken liaan , zoo men het te veel

D 5 vergt.
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van het vergt- Alle deeze en foortgelyke uitwerk-
RYK

fels houden wy voor verrigtingen , welken

dieren. van ^en dierlyken wil afhangen
;
fchoon de

Dieren ’er, door konst en beoeffening van
den Mensch , in bedreeven worden. Men
zou hier tegen wel kunnen inbrengen , dat

de meesten dier geleerde verrigtingen uit

eene gewoonte , zonder bewustheid , of ei-

gentlyk willekeurige werking van het Dier
gefchieden. Dog, als men gadeflaat, dat

’er onder de eigenfte foort van Dieren zul-

ken voorkomen , die volftrekt
, noch door

gewoonte , noch door konst , te leeren zyn

,

of die men onwillig vind om geoeffend te

worden ; fchoon men dezelve in hunne na-

tuur volmaakt listig vinde; als in de on-

tembaare Paarden blykt, die doorgaans de
vlugften en de fchoonften zyn; dan ziet

men ten overtuigelykften , dat ’er, hoe ver-

re de Menfchen ook in de leerzaame oeffe-

ningen der Dieren mogen vorderen , altoos

iets is, ’t welk van derzelver natuurlyken

aart en wil afhangt. Men kan ook geen Dier
door oeffcning bekwaam maaken, zonder
deszelfs natuurlyken aart en voedfel te ken-

nen; men moedigt het aan, door de beloo-

ning van een voor zoodanig een Dier aan-

genaam voedfel, of fchrikt het af, door

zulks aan ’t zelve te onthouden
;
men maakt

het door flaagen gewillig , of ’t word , zoo
’t gansch koppig zy , ongewillig tot eenige

leerzaame oeffeningen. Van deeze leer-

zaamheid der Dieren hebben wy nog on-

langs een allerverbaazendsd voorbeeld ge-

zien.
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zien, in de konstoeffeningen van een Ca-

naryvogel; die, uit een voor ’t zelve ne-

dergelcid Alphabet , door behulp van ’s Mees-

ters oeffening , allerleie woorden kon byéén
fchikken.

Alle zoodanige oeffcningen ,
niettegen-

ftaande dezelven buiten der Dieren Natuur
zyn, kunnen derhalven nogtans niet ge-

fchieden , dan door eene willekeurige be-

weeging van het Dier zelve : en ze worden

,

overeenkomftig met het gemelde onder-

fcheid tusfchen een Dier en eene. Plant,

nimmer in eenig Plantaartig Weezen be-

fpeurd ,
zelfs niet in dezulken , die halfflag-

tig zyn. In deezen tog bepaalen zig de be-

weegingen , voor zoo verre wy tot nog toe

wejéten , alleen tot het vangen van hun aas

,

en tot de voorteeling
; zynde egter bedeeld

met het vermogen van te willen eeten , te

willen flaapen, te willen voortteelen, enz.

’t geen men , ter hunner onderfcheidinge

,

van de Planten niet kan zeggen. De Planten

immers , alfchoon zy nu en dan haare bloemen
openen en fluiten , haare bladeren toevouwen
en openflaan, mitsgaders, gelyk de Mimoza,of
kruidje roer my niet , eene zekere gevoeligheid

fchynen te hebben ; doen dit evenwel niet

,

uit een eigen willekeurig vermogen , maar
uit eene lydelyke eigenfchap, die aan de

groeiende ('vegetative) ontrolling, en aan

de natuurlyke inkrimping haarer deelen

,

eigen is. Uit dien hoofde ziet men ook,
dat de Dieren , welken niet van plaats ver-

anderen, maar, geduurende hun gantfche
* lee-

VAN }ÏET

RYK
DER

DIEREN.



6o NATUURLYKE HISTORIE

van het leevcn , aan cene Rots of Steen gehegt bly-
RYK ven, en jus piantaartig fchynen, ’er wee-

dieren. zenlyk van verfchillen. Men ontdekt zeer

klaar , dat die Schepfelen, by voorbeeld de

Klip-oesters, de Schotel-flekken
, (Patellce ,)

en anderen, welke, met hunne harde Schel-

pen, aan de Rotfen en Steenen vast ver-

knogt zyn , en zig dus niet vrywillig van de

eene plaats na de andere kunnen begeeven

;

dat die Schepfels, zeg ik, nogtans hunne
Schelpen, naar welgevallen, openen en
fluiten ; hunne gevoelige fnuiten en buizen

uitzetten, intrekken en inkrimpen, naar

dat zy zig voordellen voedfel te gebruiken

,

of lugt te fcheppen, en ademhaalen, of

ook voortteelen willen. Hierom zyn ook
de halfflagtige Polypen, in welken deeze

beweeging en lichaamlyke vermogens mede
ontdekt worden, met recht eerder Dier,

dan Plant, te noemen. Het eenige, dat

dit Gedierte iets nader aan de Planten

brengt , is de zeldzaame deelbaare voort-

teelingskragt , die in alle deszelfs leedjes

ligt opgeflooten , waar door zy, gelyk de

Planten, aan ftukies verdeeld zynde, we-
der voortgroeien ; zoo dat men ze kunne
vermeerderen , even als men de Planten ,

door dekjes en fpruitjes, vermenigvuldigt.

Deeze eigenfehap is zeker wonderlyk, en

ten hoogden aanmerkenswaardig; maar zou,
in dit geval, elke Polypfpruitje, om het

dus eens te noemen, niet wel een Dier

kunnen zyn, dat zig takswyze aan zyne

Mededieren verbind? Zoo dat het geen

mm
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men voor een enkelen Polypus houd , in-

derdaad zeer veele aaneenverknochte Po-

lypen zoude zyn. Dit is ons tot nog twyf-

felagtig, dan op zyne plaats zullen we ’er

nader van fpreeken.

Het dus ver bygebragte is intusfchen,

zoo wy oordeelen, voldoende, ter ophel-

deringe van het vermogen , dat wy in dee-

zen over ’t algemeen, op goeden grond,

aan alle Dieren toefchryven: te weeten,

dat zy zig allen, door daadlyk oeffenende

willekeurige beweegingen , van de Planten

en Delfftoffen onderfcheiden : het zy ze

plaatsveranderend zyn
,
zoo dat ze zig, vol-

gens hunne keuze , van de eene naar de an-

dere plaats begeeven kunnen; of dat ze

niet plaatsveranderend zyn , te weeten ,

zulken , die , al hun leeven door , met het

eene of andere lichaamsdeel aan een ander

Weezen verbonden blyven. En nadien ze

dus allen begaafd zyn met een vermogen

,

waar door ze zig zintuigelyk naar hunnen
aart en eigenfchap kunnen beweegen , zoo

heeft de beroemde ray, en reeds voor hem
.ARisTOTELES , ook ten opzichte deezer laatst-

genoemden, zyne omfchryving van een

Dier uitdrukkelyk met deezebepaaling voor-
gemeld. Animal est corpus animatum , fenfu

Öf motu fpontaneo preditum , vel potius fen-

tiendi êf fe movendi facultate , Heet non mu-

tet locum . Dat is. „ Een Dier is een be-

„ zield lichaam, begaafd met gevoel en

„ eene ongedwongen of gewillige bewee-

5 ,
gingskragt ; of liever met een vermogen

a , van
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van het „ van te gevoelen, en zig te beweegen*
RYK

,, alhoewel het niet van plaats verandert”.

dieren.
Wy voegen ’cr, met een weinig meer vry-

moedigheid, by, een willekeurig of vry-

willig vermogen
,
(Motus voluntarius ,) welk

woord wy, met een ruimfehoots gebruik , hier

overneemen ,in dien zin
,
zoo als het in de be-

redeneerde Geestkunde (Pfychologia ,) gebe-

zigd word, in onderfcheidinge van dieonaf-

hanglyke werktuiglyke beweeging
, (Motus

involuntarius die buiten onzen wil gefchied;

overeenkomftig met het geen wy boven ,

zoo wegens den omloop des bloeds , als de

affeheiding der vogten , en vervolgens we-
gens de zintuiglyke werkzaamheden , mits-

gaders het vermogen der Dieren , om vry-

willig te kunnen werken , voorgefteld heb-

ben. Voor het overige heeft men hier in

aanmerking te ncemen , dat wy de uitdruk-

king, van zig willekeurig en vrywillig te

beweegen , niet in dien zin opgevat willen

hebben , in welken de Godgeleerden dezel-

ve gebruiken, als ze fcherpzinnig twisten

over de vryhcid van ’s Menfchen Ziel
; en

in hoe verre men aan onze Ziele eene vrye
oeffening van te willen of niet te willen

heeft toe te Haan. Neen! hoe fterk wy
hier over denken , is het , zoo wy dit vrye

vermogen al in dat verheven beeld van
God , dat wy als Menfchen bezitten , erken-

nen mogten , ons niet geoorloofd , zoo ver-

re te gaan, om het den Dieren toe tefchry-

ven, of het hun in zekeren zin volftrekt te

ontkennen. Wy houden deeze en derge-

iy-
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lyke afgetrokken denkbeelden , die zelfs tot

zintwisten ,
wegens het ftodyke of onffcof-

lyke beftaan der z :elen voortloopen , ais be-

trekkelyk tot geheimen , waar in wy ’t,voor

ons althans ,
niet gevoegd agten te treeden.

Wy voorzien maar al te klaar, dat wy ,
zoo

we ’er ons toe inlieten , ons zouden laaten

vervoeren in een doolhof van verwarring

,

of een onbekende Zee , vol klippen
;
waar

op zoo veele hoogverlichte Geesten, die

verre boven ons te Hellen zyn , fchipbreuk

hebben geleeden. Hier is eene onbepaal-

baare Oceaan, waarop niemand, noch in

de voorige, noch in onze laatere dagen,

de rechte Compasftreek heeft gevonden
;
en

die , zoo wy vertrouwen , ook in dit leeven

nooit gevonden zal worden
;

als behooren-

de onder die Godlyke Geheimen
, tot wel-

ker binnenfte nooit Sterveling gekomen is

of komen zal.

Van alle zoodanige bovennatuurlyke be-

fpiegelingen dan afziende , houden wy ons

,

ingevolge van het gezegde
, en naar de ons

begrypelyke en aanneemelyke bepaaling

•van een Dier ,
aan deeze. algemeene om-

fchryving

:

Een dier is een leevend met zintui-

gen GESCHAAPEN WEEZEN ; ’T WELK, MET
GEVOELIGE AANDOENINGEN, EN DOOR EENE
DAADLYK OEFFENENDE WILLEKEURIGE BE-

WEEGING , NATUURLYKE VRYWILLIGE WERK-
ZAAMHEDEN VERRIGTEN KAN; ZELFS AL IS

HET GEEN PLAATSVERANPEREND WEEZEN.

Vol-
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van het Volgens deeze bepaaling ondcrfcheid zig*
RYIC naar onze gedagten, het Ryk der Dieren

dieren,
duidelyk van dat der Planten en der Mine-
raalen. ’t Is tog bekend dat de Planten , of

fchoon men aan fommigen al , in een zeke-

ren zin , eenig gevoel
, een Paap , eene Re-

vende bevveeging der vogten, en wat des

meer zy , wilde toeftaan , nogtans geen het

minfte blyk van eene daadlyk oeffenende

willekeurige beweeging , en vrywillige ver-

rigtingen voortbrengen. En wat de Mine-
raalen betreft, wy weeten dat ze, hoewel
’er zig in fommigen eene groeiende en voort-

tcelende eigenfehap fchyne op te doen , eg-

ter ons in ’t geheel geene de geringfte proe-

ven van eenig zintuiglyk leeven gewaar doen
worden.
By deeze omfchryving, ter onderfchei-

dinge van het Ryk der Dieren in ’t gemeen

,

zou men nog kunnen voegen eenige byzon-
dere bepaalingen, raakende den trapswy-

zen overgang der Dieren tot het c’ene of
het andere der twee overige Ryken ; om
dus de halfflagtige foorten in eene nadere

omfchryving voor te draagen. Dus fchy-

nen, by voorbeeld, de Polypen een over-

gang van het Ryk der Dieren , tot dat der

Planten, en misfehien de Koraal- en Steen-

vormende Dieren, tot dat der Steenen en

Delfftoffen aan te duiden. Dan nademaal

dit, by de verdeeling der Clasfen, van zel-

ve voorkomt, kan het hier van weinig be-

lang geagt worden. Ook zal de ordentlyke

aaneenfchakeling , en nederdaalende fchik-
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king van de fterkvermogendfle , vleeschry- van het

ke, bloedryke , en met onbetwistbaar wer- RYK

kende zintuigen begaafde Dieren, tot de
DI N̂<

min vermogende, minder of geen bloed

hebbende, en met twyffelagtige zintuigen

begaafde Dieren , ons van zelve leiden, tot

het geene ons daar omtrent in agt te nee-

men ftaat. Dit nafpoorende, zullen wy ten

klaarften bemerken, dat, in deezen zin,

een bloedeloos Dier of Infeét, by voor-

beeld, minder Dier is, dan een Hond of

een Aexter; en een fteenagtige aan eene

Rots gegroeide Oester ,
weder minder Dier

,

dan een loopend, kruipend, en een vlie-

gend Infeól; dat zoo ook vervolgens een

plantaardige
,
groeiende en leevende Poly-

pus minder Dier is, dan een Oester; en

mogefyk zyn ’er wyders wel halfflagtige

dierlyke weezens , welken nog minder Dier

zyn , dan een Polypus.

III. DEEL. E TWEE-
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TWEEDE HOOFDSTUK.

Gaande over de oorfpronglyke Voortteeling

der dieren , en wel byzonder raakende

de verfchillende gedagten des-

wegens.

I
n ’t voorige Hoofdftuk gehandeld hebben-

de over de eigenfchappen , die bepaald-

lyk tot de omfchryving van het Ryk der

Dieren behooren ; zoo ftaat ons nu ver-

volgens wel byzonder]yk agt te geeven , op
dat wonderbaarlyke vermogen der Dieren

,

van huns gelyken beftendig voort te tee-

len. Dit ftuk, fchoon wy ’t by ieder

CLASSE 5 of orde en Gejlagty naauwkeu-
rig hoopen voor te draagen

;
vermits ’er zig

in ieder van die verdeelingen telkens by-

zonderheden opdoen , welken op alle Die-

ren niet algemeen toepasfelyk zyn; ver-

eischt nogtans, ter deezer plaatfe, vooraf
eenige noodige ophelderingen , wegens vec-

le, zoo oude als nieuwe, gedagten, voor-

onderftellingen en proeven , betreffende de

Voortteeling; met betrekkinge tot het al-

lereerfte beginfel van een Dier , in zyne
ontvangenis en aangroeijing , tot op de

daadlyke geboorte zelve. De groote zaak

,

waarop het, in dit geval, inzonderheid

aan-
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aankomt, is, het onderzoek over de eigent-

lyke zelfftandigheid ,
welke een Dier in de

eerfte bevrugting formeert. Een onder-

zoek , ’t welk wy gaarne wenschten voorby
te gaan; aangezien het zeer uitgebreid is,

en niet wel zonder diepzinnige vooronder-

ftellingen, die veelal duister zyn , ten min-

ften voor een groot gedeelte myner Lee-

zeren, kan behandeld worden. Dan, na-

demaal ’er , en by de oude en by de laate-

re of hedcndaagfche Natuur- en Dierkundi-

gen, daaromtrent groote beweegingen ge-

maakt zyn , en men ’er zig dus in eene be-

redeneerde Natuurlyke Historie niet wel

volftrekt van ontdaan kan
;
zoo zullen wy

het ftuk niet geheel agterwegen laaten;

maar egter ons bepaalen, om alleen het

zaaklyke op te geeven , en voorts alle mo-
gelyke kortheid te betragten : hoe zeer wy
anders, zonder ons zelven te verheffen,

van gedagten zyn , dat wy daar omtrent et-

lyke waarneemingen en proeven bezitten,

waar mede wy de ontvouwing van dit won-
derbaare gewrogt der Natuure, in eene

uitvoeriger Verhandeling, misfchien zou-

den kunnen verryken, en mogelyk ophel-

deren. Dan
, dewyl ik veelen deezer waar-

neemingen en proeven op afzonderlyke ge-

flagten van Dieren genomen heb, zoo zul-

len ’er ons in ’t vervolg, nu en dan, op
zyne plaats, nog wel eenigen van te mel-

den zyn; des de Liefhebbers my hier van
eene bepaalder breedvoerige befchryving

gelieven te verfchoonen.

E 2 Om-
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Ornne unimal ex Ovoproducitur. „Elk Dier

„ komt uit een Ey voort”
, was reeds de taal

der Ouden , en byzonder ook die van ari-

stoteles; welke, boven alle andere Wys-
geeren van zyne en van laatere dagen, in

het ftuk der Voortteelinge bedreeven was.

Hy wilde hiermede aanduiden, dat, gelyk

een Vogel in het Ey de beginfels van zyn
leeven, en noodig voedfel , vind opgefloo-

ten, zoo ook alle Dieren, het zy ze in,

of buiten de baarmoeder , eer ze gebooren

worden, in wasdom ffcaan toe te neemen,
in een vlies of bekleedfel opgeflooten zyn-

dc ,
worden faamgefteld. Hy verftaat dus

,

door het woord Ey, niet bepaaldlyk een

hardgefchaald Ey, gelyk ’er van veele Die-

ren , buiten de baarmoeder , word uitge-

broed; maar eigentlyk genomen een be-

kleedfel , waar in het oorfpronglyke Dier

met zyn allereerfte voedfel ligt opgeflooten.

Dit geeft hy uitdrukkefyk te kennen , wan-
neer hy zegt: Ovum vocamus , cujus ex parte

principii animal conjiftit ; reliquwn vero ali-

mento ei qaod gignitur est . En verder
:
qua

intra fe pariunt animal , iis quoddammodo ,

post primum conceptum , oviforme quiddam ef-

ficitur : humor enim in membrana tenui con-

tinetur ,
perinde quafi ovi testam detraxeris:

quamobrem depravationcs conceptuum
, quee per

id temporis accidunt ,fluxus vocant. Dat is, in

deezen zin: ,, Wyverftaan door een Ey dat

„ geen , uit welks grondbeginfel het Dier be-

„ ftaat , terwyl het overige aan ’t zelve ten

„ voedfel ftrekt”. En verders: „Als deDieren
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„ zig vermengen tot voortteelinge , ont-

„ flaat ’er in hun, na de eerfte ontvan-

„ ging, iets Eyvormigs: want ’er word

„ een vogt in een dun vlies byéén gehou-

„ den, even als in een Ey, dat van zyn

„ fchaal ontbloot word
; waarom de bedor-

„ ven ontvangingen
, of wantcelingen

,

,, welken geduurende dien tyd (naamlyk

„ den tyd van ontvanging ,) gefchieden

,

„ Vloed genoemd worden”. De Wysgeer
geeft dus te kennen , dat

,
gelyk de dooier

,

of het vogt, waar uit het geteelde Dier in

een hard gefchaald Ey ontftaat , in een vlies

opgeflooten ligt ; dat zoo mede alle de vog-

ten, die door de voortteeling in de Dieren

vermengd worden, ook by dezulken, die

geen hardgefchaald Ey vormen, in een

vlies opgeflooten zyn; zoo dat deeze be-

waarplaats, even als een ongcfchaald Ey,
voorkome. „ Wanneer nu, zegthy, dat

,, vlies breekt, het zy door bederf , ziekte

,

,, fterke beweeging, of andere oorzaaken ,

„ dan vloeit dit voortteelende vogt weg en

„ gaat verlooren ; waarop het gemelde

y, vlies doorgaans volgt; dat by de Vrou-

„ wen met den naam van Vloed of Miskraam

„ bekend is”. Naar de algemeene kun-

digheden valt ’er, volgens deeze bepaaling,

geen tegenfpraak tegen dit gevoelen, en
men ftemt dus gereedlyk toe , dat de ge-

boorte van alle Dieren, uit een Ey, het

zy dan hardgefchaald of vliezig
,

gefchie-

de
;
want het zy het Ey buiten de baarmoe-

der uitgebroed, of in de baarmoeder zeï-
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ve tot volkomen rypheid gekweekt worde,
de allereerfte herkomst van de vrugt heeft

zekerlyk altoos plaats in een vlies van de

baarmoeder. De beroemde harveus (*) er-

kent ook, onder de voorfchreeven bepaa-

ling, de waarheid deezer ltellinge , zoo

als die waarlyk is , als cene beweezen
zaak ;

wanneer hy zig deswegens , na zeer

vcele manlyke proeven en redeneeringen

,

indcezervoegen verklaart. Wy befluiten

met den Philofooph, (namelyk aristo-
t e l e s ,) dat alle Dieren

, het zy ze

zwemmen, het zy ze loop en, het zy ze

vliegen, (of liever het zy Visfchen, Vo-
gelen, of kruipende en viervoetige Die-

ren,) die, ofleevende, of onder de ge-

daante van een Ey , van de baarmoeder ge-

fcheiden worden; dat deeze allen op dier-

gelyke wyze , naamlyk in een eivormig

vlies of fchaal , omvangen en geteeld worden.

Deeze bepaaling , in voorgemelden zin,

algemeen op de Dieren toepasfelyk , heeft

natuurlyker wyze eene nadere vcrdeeling te

wege -gebragt; volgens welke men een

onderfcheidenlyk, en natuureigen begrip

maakt, van het verfchil dat ’er plaats heeft,

tusfehen de voortteeling in een eigentlyk

hardgefchaald Ey, dat buiten de baarmoe-

der uitgebroed, en die in een oncigentlyk

Ey , dat binnen de baarmoeder tot rypheid

gekweekt word. Deeze onderfcheiding is

by

(*) Har vei, de. renerat. Viviparorum Exercitat.

LXHI.
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by de Natuurkundigen algemeen aangeno-

men, en ze verdeelen uit dien hoofde de

Dieren in twee voornaame Soorten, als

zynde Leevendbaarende of Eyerbaarende

;

in welk geval men door baaren verftaat , de

weezenlyke affcheiding der voortgeteelde

vrugt uit het vlies, en van de plaats haarer

ontvangenisfe, te weeten de baarmoeder. Een
ieevendbaarend Dier is dan zodanig een,

dat zyne geformeerde vrugt, in deszelfs

vliezig Ey, zoo lang in de bekleedfelen

van de baarmoeder houd opgeflooten, en

het met dagelyks aanvoerend voedfel uit

zyne vaten voed , tot dat het , volkomen
geformeerd, en tot een zekeren trap van
volwasfenheid geraakt zynde, leevend te

voorfchyn komt , zonder eenig ander bekleed-

fel , dan die het altoos behoud , en zonder ver-

dere gedaanteverwisfeling ; blyvende altoos

,

zelfs by aangroeijing , in die geftalte , welke

het nu reeds ontvangen heeft. Door een Ey-
erbaarend Dier verftaat men dan, in onder-

fcheidinge van het voorgaande, zoodanig

een Dier , dat zyne geformeerde vrugt , in

.eene Schaal of taai Vlies, kort na de ont-

vangenis , van de baarmoeder affcheid

;

hebbende in die Schaal of dat Vlies het voed-

fel en de bekleedfels opgeflooten, welken
noodwendig vereischt worden , om het jon-

ge geformeerde beginfel te doen aangroeien,

tot een trap van wasdom
, die het bulten het

Ey kan doen beftaan.

Onder de leevendbaarenden heeftmen we-

der twee verdeelingen ; als i.deleevendbaa-

E 4 ren-
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renden die zoogen, en 2. die nietzoogen. De
eerften zyn de zulken, die hunne vrugt,

na dat ze leevend , en in haare natuurlyke

geftalte van de baarmoeder is afgefcheiden

,

aan haare borsten zoogen; om daar mede
het gebrek van voedfcl te vervullen, dat

der gebooren vrugt ,
door de affcheiding

van de baarmoeder , ontbreekt. Onder dee-

ze foort van leevendbaarenden , behoort

het meerendeel der viervoetige Dieren. De
tweede onderdeeling vervat de Dieren

,
die

hunne vrugt ,
leevende van de baarmoeder

afgefcheiden zynde, niet zoogen; dewyl

de vrugt geen hulp behoeft
, maar daadlyk

eigen voedfel kan zoeken. Zoo is het ge-

field met eenigen der kruipende Dieren, als

de Viper en de Hagedisfen.

Wat wyders de Eierbaarendcn betreft,

dezelven worden gemcenlyk in deezervoe-

gen onderfcheiden.

I. Daar zyn ’er , die hunne ontvangen vrugt
in eene harde, kalkagtige, porieuze korst,

met voedfel en bekleedfelen voorzien , van
de baarmoeder affeheiden; en het Ey , door
eene aangebragte warmte, met hunne ei-

gen broeijing, of door eene getemperde
warmte buiten zig, laaten uitbroeden. Tot
deeze foort betrekt men al het Gevogelte.

II. Een tweede ilag fcheid de ontvangen
vrugt, in eene weeke lederagtige of vliezi-

ge korst, met voedfel en bekleedfels voor-

zien, van de baarmoeder af, en laat dezel-

ve door eene warmte buiten zig uitbroe-

den. Hier toe behooren fommige viervoe-
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tige en kruipende Dieren , die Eieren leggen

,

als de Kikvorfchen,de Hagedisfen,Slangen,en

dergelyken. Buiten deezcn ontmoetmen ten

III. Eierbaarende Dieren , welken hunne
Eieren onbevrugt , dog met een gedeelte van
het grondbeginsel van het aanftaande Dier,

van de baarmoeder affcheiden; en dezelven

onder die affcheiding door ’t Mannetje laaten

bevrugten ;
waarop hetDier verder doorzyne

eigen inwendige ofandere uitwendige warm-
te als uitgebroed word. Dit is het meerendeel

derVisfchen eigen. Daar benevens zyn ’er ten

IV ,
often laatften , ook Eierbaarende Die-

ren; welker vrugt , na dat ze in het Ey
van de baarmoeder is afgefcheiden , in zig

zelve een onvolmaakt begin van haar wee-

zen ontvangt, en daar na, door veelerleie

veranderingen of gedaantewisfelingen (Me-
tamorphofes) tot haare volmaaktheid aan-

groeit. Deeze byzonderheid befpeurt men
in de gekorven Dieren.

De hier voorgemelde verdeelingen , die

ray ook in agt genomen , en welken linn^us
in zeker opzichte mede gevolgd heeft , zyn
de hoofdzaaklyke bepaalingen , die , uit de

algemeene Helling , dat alle Dieren uit een

Ey ontftaan, voortvloeien. En deeze be-

paalingen zyn , met betrekking tot het alge-

meene
,
genoeg voldoende : dan eenige ver-

dere en meer ingewikkelde, dog niettemin

noodzaaklyke , overweegingen van dit gewig-

tige Huk , roepen ons hier tot een nog na-

der onderzoek van de daadlyke bevrug-

ting der Dieren; waarom wy , zoo beknopt
E 5 als
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als ons mogelyk is, het voornaamfte des-

wegen wyders zullen voordraagen.

De Ouden, byzonder aristoteles, en
deszelfs aanhangers , als ook de laateren na
hem, aldrovandus (*), en coiter (f),
mitsgaders vervolgens fabricius ab aqua-
pendente, in zyn traktaat, deformatione ovi

£? pulli

;

benevens zyn leerling , de En-
gelfche harveus , wyders malpighius ,

BARTHOLiNus, en meer anderen, zyn al-

len daar in genoegzaam eenftemmig ge-

weest, dat ’er, in de eiernesten of eier-

ftokken der Vrouwlyke Dieren, eene ze-

kere oorzaaklyke ftoffe ligt opgeflooten;

die door het zaad van het Manlyke Dier
werkzaam gemaakt word, tot een aanvan-

gelyk beftaan van leeven en groeijing,of,

zoo men wil ,ontro!ling van het Dier. Ze
beweeren dus dat het Manlyke Dier de

werkende oorzaak der Voortteelinge is
; hoe-

wel nogtans onder die bepaaling, dat ’er

ook in de Vrouwlyke teelftoffe eene lee-

vendmaakende teelkragt ligge opgeflooten

,

zonder welke het Manlyke zaad niet werk-
zaam zou kunnen zyn. Dit doet harveus
zeggen ;

Habemus igitur pro concesfo , (o
L
uod

ab ARiSTOTELE demonftratur ,) omne movens

primmn Jimul esfe cum eo
,

quod ab ipfo move-

tur >

CD Ulysses aldrov. Ornitbolog. Lib. XIV. pag.

217 cn 218.

Cf) Coiter , Extern. £? intern, princip . Corp , hm.
Fabr. pag. 36.
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tur; „’t Haat vast, dat alles, wat beweegt,

„ altoos vergezeld gaat van het geene dat daar

„ door bewoogen word”
;
waar mede hy te

kennen wil geeven dat de Manlyke teel-

kragt, die het eerffce b’eweegende vermo-
gen in de bevrugtinge is, niet kan wer-

ken , zonder de Vrouwlyke teelkragt ,
die

zy in beweeging brengt. ’Er kan dus.,

volgens harveus, ('ovum non fieri abs-

que gallina) geen Ey geformeerd wor-
den zonder Henne. Na dat deeze aannee-

melyke en zeer bevatbaare Helling , we-
gens de bevrugting der Dieren zoo langen

tyd vry algemeen was doorgegaan ,
en mal-

pighius ook gewigtige proeven ter flaa-

vinge hier van had aangevoerd
;
ontflonden

’er ,
uit de verbaazende ontdekkingen van

den Delffchen leeuwenhoek
,
geheel nieu-

we en wonderbaarlyke Hellingen, wegens
de Voortteeling of Bevrugting.

Die vermaarde Vaderlander had, om alle

de byzondere proeven deswegens niet aan

te haaien, door zyne konHige Vergroot-

glazen, ontdekt; dat ’er, in de Manlyke
. zaaddeelen , eene ontelbaare menigte van
Diertjes of Aaltjes te befpeuren waren , die

leefden en zig beweegden. Hy hield dee-

ze fchepzeltjes voor de oorfpronglyke zelf-

Handigheid van het Dier; en fchreef hun
onderling zelfs eene voortteeling toe; in

zoo verre dat deeze fchepzeltjes , als de

Manlyke zaadvaten bykans uitgeput waren

,

zoo ’er flegts eenige weinige Diertjes over-

bleeven, in korten tyd by Millioenen, de

Mil-
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van de Millioenen verdubbeld zynde , weder voort-
voort teelden. Vervolgens zyn gevoelen, on-
TE

df r
G

^er bybrengen van zeer veele keurige

dieren, proeven, en ’t voordraagen van daar uit

afgeleide gevolgtrekkingen , opmaakende ,

ontkende hy volftrekt
,
de oorfpronglyke

voortteeling uit een Ey. Hy beweerde (*)

,

dat , wanneer het Manlyke zaad , vol Dier-

tjes zynde, in de baarmoeder geftort was,
dat als dan één van die Diertjes een zeker

fchubsgewys of ander deeltje doorboorde

;

mitsgaders dat het, indien het daar in voed-

fel mogte vinden, vervolgens in wasdom
toenam , en eindelyk tot een Dier gefor-

meerd wierd. Om de tegenwerping, die

men hem wegens de Sexe deed , te ontze-

nuwen
;
bediende hy zig van de niet onaar-

tig uitgedagte vooronderftelling, dat ’er in

het Manlyke zaad, zoo wel Vrouwlyke als

Manlyke Diertjes waren ; en dat ’er gevolg-

lyk, indien een Vrouwlyk Diertje in de

baarmoeder indrong , een Vrouwlyk Dier

,

en zoo ’er een Mannelyk Diertje zig in ves-

tigde, een Manlyk Dier gebooren wierd.

Wyders Relde hy vast, zoo een Manlyk
Dier onvrugtbaar bevonden wierd , dat dan

de Diertjes by het zelve veiftorven wa-
ren , en zoo een Vrouwlyk Dier onvrugt-

baar was , dat ’er dan een gebrek aan voe-

dende deeltjes in de baarmoeder plaats

had.

(*) A. v. leeuwenhoek, Ontled. en Ontdekking

aan de Kon. ' ocieteit van Londen ,psg. 41. sn vervolg ,

Leid. Ao. 1685.
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had. Dus drong de beroemde Delvenaar

zyn gevoelen door ;
en hy fcheen eensklaps

het diepe geheiip der voortteelinge ontdekt

te hebben. Zyne proeven zag men eer-

lang door anderen met yver nagevolgd ; en

zyne Helling kreeg weldra de overhand by
de meesten; dog dezelve wierd niettemin

by eenige anderen beftreeden, en by door-

zigtigen in twyffel getrokken, ’t Is niet wel
mogelyk , althans ’t is tegenwoordig onze
zaak niet , alles wat daar omtrent gereden-

twist en gefchreeven is
, den geagten Lee-

zer te melden, ’t Zy genoeg te zeggen

,

dat ’er in die dagen byna geen werkje, in

de proef- en befchouwende Natuurkunde,
van de pers kwam , ofmen vond ’er gewag
in gemaakt van ontdekkingen, van Dier-

tjes in de Manlyke zaaden; en fommigen
wierden ze zelfs in de aftrekfels van krui-

den en derzelver zaaden gewaar. Ja,’t ging

zoo verre , dat eeniger inbeelding zig voeg-

de by de drift, om de eer van ontdekking

te hebben : zoo dat men zig niet alleen ver-

beeldde Menfchen tronien gezien te heb-

,
ben; maar ook de vermetelheid had, van
de gedaante dier fchepfeltjes, zelfs uit het

aftrekfel van eene Anemone, in Figuur

voor den dag te brengen
:
gelyk te zien is

in de afbeeldingen van joblot (*'); aan

welker egtheid met reden getwyffeld word

;

aan-

(*) Obfervationr fur l'Histoife Naturelle
, par jo-

blot, Seconde partie, Plancbe VI. Fig. 12.
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aangezien zyne andere afbeeldingen , als by
voorbeeld, die van de Luis, de Vliegen,

het Hout , en andere bekende voorwerpen

,

zeer onvolmaakt zyn , en ons ontleend

voorkomen. Anderen ontdekten vervol-

gens insgelyks , in byzonderc vogten en af-

trekfels, allerleie Diertjes en beweegende
Weezens (*) ; waar uit met reden eenige

gewigtige tegenwerpingen , tegen leeuwen-
hoeks Hellingen ontflonden

,
die hoofdzaak-

lyk hier op uitkwamen.

Dat, nademaal ’er zig in vogten en af-

trekfels van floffen, die in geenen deele

tot een dierlyk voortteelend zaadvogt kon-

den gebragt worden , niet minder dan in het

Manlyke zaad , leevende en beweegende
Diertjes opdeeden , als in den Azyn, het

Bier, de aftrekfels van Peper, en ontelbaar

veele andere vogten; men derhalven alle

zodanige gevolgtrekkingen 5 uit de waarnee-

mingen van Diertjes in* het Manlyke zaad

niet kon afleiden. Men toonde, dat men,
dus voortgaande, noodwendig tot die Hel-

ling zou moeten vervallen; dat ’er tot ver-

fchillende vogten, verfchillende voorttee-

lcnde Diertjes zouden behooren ; en dat dus

de Planten zelven al mede uit Diertjes zou-

den voortkomen. Daar benevens vroeg

men, dcwyl de Natuur niets te vergeefs
s

ge-

(*) Het Microscoop gemaklyk gemaakt
,
door h.

baker , als ook deszelfs Nuttig Gebruik van het Mi-
croscoop. Hill. The Natural History

, £?r. Need*
ham, Nouvelle Decouverte. Trembley, de Polypis.
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gefchaapen vertoont , ook natuurlyk; wat

nut alle die overige ontelbaare Diertjes

deeden ? daar een paar Menfchen , van zoo

veele Millioenen mogelyk Menschworden-

de Diertjes , ten hoogften genomen , by zeer

vrugtbaare geflagten, niet meer dan twin-

tig a vyf- en twintig kinderen voortbrengt

;

en dus alle die andere Diertjes verlooren

gaan. Staande deeze en verdere verdeeld-

heden onder de Natuurkundigen , over dit

onderwerp, fchonk de beroemde de buf-

fon (*) ,
in zyne Natuurlyke Historie, der

Geleerde Waereld , een gantsch vernuftig

en fchrander nieuw Samenftel ; waar in hy
een nog grooter Hap deed, om in de ge-

heimen der bevrugtinge in te dringen. De
inhoud der uitgebreide redeneeringen van
deezen Wysgeer, tot welker breedvoerige

melding wy ons niet kunnen inlaaten, be-

ftaat kortlyk in het volgende

:

„ ’Er is in de Natuur eene ftoffe
,

ge-

meen aan de Dieren en aan de Planten.

Men vind die ftof, of liever verzameling

van ftofklompjes faamgefteld , uit werktuig-

lyke deeltjes, die onverdervelyk
, leeven-

'dig, en altoos beweegelyk zyn. Deeze
werktuiglyke beweeging en het leeven dier

deeltjes, kan egter eenigermaate verhinderd

en belet worden , door andere dikke zwaare
ftofklompjes, of vermengingen; dog als

zy

(*) Hist Natur. & particuliere du Cabine$ du Roy.

Parties 1 en 2. &c.
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zy daar van ontflagen zyn, en zig dus in

Raat bevinden , van zig te kunnen bewee-
gen, zyn ze ook altoos daadlyk werkzaam.
Door deeze werkzaamheid veroorzaaken

zy , uit kragt eener vereeniginge
, aan hun

byzonder eigen , die verfcheiden werktuig-

lyke weezens , welken wy in de Waereld , by-

zonder in de Dieren en de Planten, befpeu-

ren : zoo dat die werktuiglyke ftoffe , over-

al verfpreid zynde , ftrekke tot voedfel en
ontrolling van alles wat ’er leeft en groeit.

En ’er word een overvloed van zulke werk-

tuiglyke deeltjes, door het geheele lichaam

verfpreid , en als in eene natuurlyke verza-

melplaats bewaard, onder de gedaante van
allerleie vogten. Uit deeze Hellingen trekt

de Heer de buffon, ten aanzien van de

bevrugting , dit gevolg. Dat het zaadvogt

,

ter voortteelinge gefchikt, in zig bevat alle

de deeltjes, die eenige betrekking tot een dier-

lyk lichaam hebben , en dus , in ’t kleen ,
een

weezen kunnen formeeren , dat in ’t groot

beftaan zal
;
wanneer het eene baarmoeder

vinde, die eigen is aan deszelfs ontrolling.

En wyders, dat dit zaadvogt, wanneer ’t

geen baarmoeder naar deszelfs aart ont-

moet , of ’er niet in geftort word
, als dan

werktuiglyke weezens voortbrengt
,

die zo-

danige beweegende en groeiende Diertjes

zyn , als men in de dierlyke zaaden , en in

de aftrekfels der Planten , door het Micros-

coop , ontdekt. Deeze Diertjes, waar me-

de alle werktuiglyke zelfftandigheden ver-

vuld zyn, vertoonen zig, zegt hy, als be-

weeg-
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weeglyke Weezens , wanneer zy in vog-

ten verdeeld geraaken, of daarin andere

Weezens formeeren
;
waar uit dan zelfs de

oorfprong der Wormen in de lichaamen,

en de Ettermaaking , fchynt te kunnen wor-

den afgeleid. Ondertusfchen zyn alle die

beweegende ftofklompjes , voornaamlyk in

de zaadvogten , opgeflooten
; en zy komen

allerwegen voor als zulken , die al groeien-

de uitdyen
;
waarop zy , het zy ze door veze-

len omwonden, of daar aan gehegt zyn,

door dezelven heen dringen , zig in menig-

te vereenigen , en het Dier formeeren ;
dat

,

in zyne eerffe beginfelen , niets anders

doet, dan zig al groeiende ontrollen of uit-

breiden. Overeenkomftig hier mede ver-

klaart de Heer de buffon vervolgens, hoe
deeze werktuiglyke bezielde ftoffe, (Ma-
ttere organique animée ,) alom verfpreid

zynde, tot voedfel, ontrolling, en weder-

voortbrenging van alle Dierlyke en Plant-

aartige Zelfflandigheden
, ftrekt; dat, vol-

gens zyne verklaaring , in deezervoegen

toegaat, ’t Gefchied naamlyk, met betrek-

king tot de Voeding, door eene inwendige

indringing van de gemelde ftoffe, in alle

de deelen van het Dierlyke en Plantaartige

Weezen: ten aanzien der Ontrollinge , door
een indringend vermogen deezer ftoffe , in

de vaste deelen, waar door ze opzwellen

en zig uitbreiden: en eindelyk, met op-

zicht tot de Wedervoortbrenging, door de
overtollige iloffe zelve, die, door de ge-

heele zelfftandigheid van het Dier of de

HL deel, F Plant
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Plant vermengd zynde
,
gefchikt is tot des-

zclfs Voedfel, en gevolglyk daarop eene
volmaakte betrekking heeft. Op deezen

voet is de hervoortbrenging van een nieuw
werktuiglyk weezen , het uitwerkfel van
eene onbekende kragt, die alles doordringt;

’t welk ten gevolge heeft , dat de werktuig-

lyke deeltjes, van eenerleien aart, zig het

meest vereenigen, enz. De buffon dit

gevolg, en zeer veele andere gevolgtrek-

kingen, ten grondfiage van zyn famenftel

gelegd hebbende , Relt ten laatflen zyn ge-

voelen , raakende de bevrugting , aldus

voor.

„ In de famenkomst van twee beflaanly-

ke weezens, vermengt zig het zaadvogt,

dat het Manlyke fchepfel voortbrengt, met
datgeene, dat van het Vrouwlyke fchepfel

hervoortkomt. Uit deeze vermenging ont-

Raat niets anders dan een enkel beftaanlyk

werktuiglyk weezen. En gelyk de werk-

tuiglyke deeltjes van het zaad ontftaan zyn

,

uit allerleie afzonderlyke werktuiglyke deel-

tjes van het geheel, zoo vertoonen die

deeltjes in het geformeerde weezen, die ei-

genfte deden waar uit ze genomen zyn;
bezittende in het kleen , ’t geen ze by ont-

rolling in het groot moeten formeeren.

Hierop vereenigt dan wyders het gefor-

meerde Dier, door middel der voedinge, we-
der andere deeltjes met zig

, of het fcheid

dezelve van zig af
; naar maate dat zy over-

eenkomftigmet, of afkeerigvan deszelfs na-

tuur zyn. Eindelyk is de betrekkelyke

even-
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evenredigheid
,

gevoegd by de beweeging

der werktuiglyke flofklompjes, de voor-

naame oorzaak van de veranderingen der

Sexe, en van veele andere verfchynfelen

der Voortteelinge. Wanneer , in de famen-
komst der beiderleie Kunne , de werktuig-

lyke deeltjes van het Manlyke weezen, die

van het Vrouwlyke in hoeveelheid over-

treffen , dan is de vrugt een Manlyk fchep-

fel ;
maar zoo de werktuiglyke Vrouwlyke

deeltjes, de Manlyken in getal te boven
gaan , dan word ’er een Vrouwlyk fchepfel

geformeerd. Even zoo hangen wyders de
verfcheiden gelykenisfen , waarin het fchep-

fel, of meer naar den Vader, of meer naar

de Moeder zweemt , van deeze eigenfte

grondoorzaak af; en hier aan heeft men
ook die zeldzaame vermenging van gelyke-

nisfen der Bastaarddieren toe te fchryven”.

Na dit alles, dus kortlyk afgefchetst, ko-

men de gevolgtrekkingen van de buffon
hoofdzaaldyk hier op uit.

1. „ De werktuiglyke lichaamen beftaan

niet oorfpronglyk in ’tkleen, in het zaad-

je of fpruitje, (Germen; ) maar zy worden
geformeerd, uit de vereeniging van een
bepaald getal leevende , werkende , en on-

verdervelyke werktuiglyke deeltjes.

2. „ Deeze deeltjes zyn in zig zelven

,

noch dierlyk , noch plantaartig
;
maar ze

zyn bekwaam om dierlyk of plantaartig te

worden.

3. „ En eindelyk, men heeft ze aan te

merken als bouwftoffen, die gefchikt zyn
F 2 tot
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tot het famenftellcn van allerleie weezcns

;

welke famenftelling , met eene onzigtbaare

en onbcgrypelyke werking, gefchied , door

eene geheime kragt , die de ftoflykheid door-

dringt , zonder botfing
;
op eene dergelyke

wyze als de eigenfchaplyke kragt van zwaar-

te in de ftoffen werkt. Dus brengt dan die

geheime kragt onderfcheidenWeezens voort;

naar geraade dat zy in byzondere omftan-

digheden en plaatfen werkzaam zy; in de

baarmoeder een Dier, naar den verfchillen-

den aart der Dieren
;
in de ingewanden een

Worm ;
in het vel van een Polypus een

Pölypus zelve; in de boomfchors een Tak,
enz.; ftrekkende de eigenfte deeltjes, die

het werktuiglyk weezen formeeren
,

te ge-

lyk om het zelve te voeden en te doen
groeien”.

Met weinig moeite zouden wy nog een

aantal van byzonderheden , uit dit famenftel

van den beroemden de buffon , met eene

menigte van cierlyk gefchreeven vooron-
derftellingen , zoo wel als voortreffelyke

redeneeringen , kunnen bybrengen , om
’s Mans gevoelen verder te ontvouwen;
dan wy agten het weezenlyke

, dat boven
al aanmerking verdient, om ’er zig een
denkbeeld van te vormen , met vryheid van
eenige inkorting, uitvoerig genoeg te heb-

ben voorgefteld. Hy, dien ’t geluste dit

ftuk verder te onderzoeken, kan in alle

deden voldoening vinden , in het oplettend

doorbladeren van het fraaie en onvergelyk-

lyke Werk van den Heer de buffon zelven.

Wat
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Wat ons aangaat, fchoon wy zyn famentel

niet geheel en al kunnen overneemen, is

’t ons egter , in veele opzichten , niet vol-

trekt verwerpelyk. Dat ’er in de dierly-

ke zaaden veele beweeglyke , ja , ik zal

zelfs zeggen, werktuiglyke deeltjes zyn,
kan niet wel ontkend worden; nademaal
veelvuldige proeven, met de Microscoo-
pen genomen, dit ontegenzeggelyk beves-

tigen. Dat wyders deeze deeltjes niet eer-

der werkzaam zyn , om een dierlyk weezen
te formeeren , dan na dat ze in de baar-

moeder de eigentlyke voedingllof, en de

natuureigen plaats hunner uitwerkfelen ge-

vonden hebben ,
is door eene gezonde rede-

neering voor ons vertand volkomen vat-

baar. En even zoo is ’t buiten kyfte tellen

,

dat, in de famenkomst van twee betaan-

lyke weezens , der verfchillende Kunne

,

het Manlyke zaad zig met het Vrouwlyke
vermengt. Dan, voor ’t overige kunnen
wy in de ingewikkelde manier, op welke

dit door de buffon verklaard word , niet

wel treeden. Vooral begrypen wy niet

,

.hoe, en op wat wyze, die werktuiglyke

deeltjes , in ’t oneindige veelvuldig ver-

fpreid , in alle werktuiglyke weezens , door

tusfchenkomst van toevallige vermengin-

gen ,
aah alle verfchillende Dieren

,
gelyk-

lyk eigen zouden zyn. En ’t fchynt ons

toe , dat men , dus denkende , den grond-

flag van het Epicurifche of Lucretiaanfche

gebouw, wegens de Atomi; of dat van
cartesius, en andere Wysgeeren, die het

F 3 on-

VAN DE
VOORT-
TEELING
DER

DIEREN.



VAN DE
VOORT-
TEELING
DER

DIEREN.

Tegen-
werpin-
gen van

CH. BON*
NET. *

86 NATUURLYKE HISTORIE

oneindig ftoflyke deelbaare , tot een grond-

flag van alle werktuiglyke fchepfelen ge-

legd hebben , op nieuw ter baanc brengt.

Het doet ons uit dien hoofde ook niet

vreemd, dat het vernuftige gevoelen des

Franfchen Wysgeers weinig of geene voor-

ilanders ,
maar veel meer fchrandere tegen-

fpreekers gevonden heeft : waar onder voor-

naamlyk uitmunt de beroemde ch. bonnet ;

die het ontwerp van de buffon, in een

byzondcr Traktaat, ten fterkften en zeer

kundig, dog niettemin al wederom ,
by

vooronderftelling , zeer ingewikkeld , be-

ftreéden heeft , en zig over ’t Samenftelzel

in ’t algemeen aldus laat hooren.

„ ’Er zouden op dit Samenftel veele aan-

,, merkingen te maaken zyn. Leevende

,, beweeglyke werktuiglyke deeltjes, die

„ gemeen zyn aan de Dieren en de Plan-

,, ten, en ondertusfehen noch Plant
, noch

,, Dier zyn. Eene kragt, die op een li-

,, chaam werkt, en niets gemeen heeft

„ met de botzing. Eene uitwendige en

„ inwendige vorm, waar in de werktuïg-

„ lyke deeltjes zig vormen; en waar uit zy

„ zig, als in eene gemeene verzamelplaats

,

,,
vergaderen, om eene zekere vorm in

„ het klccn te vertoonen. Betrekkelykhe-

,, den, uit kragt van welken de gemelde

„ deeltjes zig vcrcenigen, om een werk-
tuig-

* Confuleration! fur les Corps organijes ,
par ch.

bonnet, Chap. VIII. pag. 99.
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tuiglyk geheel te formeeren. Dit zyn

„ alle vooronderftellingen , aan welken het

„ niet gemaklyk valt zyne toeftemming te

„ geeven. Ik wil ’ er ondertusfchen niet

„ op ftaan blyven: derzelver opnoeming

5, behelst mogelyk meer zwaarigheden dan

„ weezenlyke tegenwerpingen. Maar hier

,, mede zal ik my vergenoegen; ik zal voor

5, het verftand en het begrip myner Leeze-

„ ren brengen , die wonderbaarlyke ver-

„ eeniging van Vezelen, Vliezen, Vaten,

„ Bekleedfelen , Peezen, Spieren, Zenu-

„ wen , Aderen , Slagaderen
, enz. die al-

,, len tot het famenilel van een Dier be-

„ hooren. Ik zal hen bidden , om aandag-

„ tiglyk te overweegen , de fchikking ,
de

„ betrekkingen , en de fpeeling van alle

„ die deden. Vervolgens zal ik hen vraa-

„ gen, of zy kunnen begrypen, dat zulk

„ een volmaakt Samenftel, zoo aan één

„ verknogt, zoo overeenftemmig
,
(Har-

„ monique) geformeerd kan worden, door

„ een enkelen famenloop van weeke ded-

„ tjes, of beftuurd worden door zekere

„ wetten, die ons onbekend zyn? Daar

„ benevens zal ik de Leezers bidden ; dat

„ ze my verklaaren, of zy zig, (in dit ge-

„ val,) niet gedwongen gevoelen, en in

„ de noodzaaklykheid vallen
, van te ftel-

„ len; dat zulk een voortreffelyk werk-

5 ,
tuig reeds werklyk in het kleen ge-

„ vormdwas, door die hand, die het Ont-

,, werp van het Heelal gemaakt heeft. My
5 ,

aangaande, ik beken openhartig, nooit

F 4 „ be-
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„ begreepen te hebben , dat de zaak anders

,, kon zyn. Want zoo meenigmaal ik on-

„ dernomen heb te denken, om een werk-

„ tuiglyk lichaam faam te Hellen, zonder

„ behulp van een vooraf geformeerd zaad-

„ j
Q^(Germen;') ben ik altyd zoo onvol-

„ daan geweest, van de uitwerkfelen my-

„ ner inbeeldinge
, dat ik zeer wel begree-

,, pe, hoe deeze onderneeming, volflrekt

„ boven de mogelykheid van ’er in te flaa-

„ gen
,

gefield mag worden”.
Uit deeze fchetfe begrypt de Leezer ligt-

lyk, aan hoe veele bedenkingen, en diep-

zinnige vooroud : Hellingen, dit Samenflel

onderhevig is , egter erkennen wy , met den

Heer bonnet, de fchranderheid van des-

zelfs Opfleller , en durven het ontwerp in

fommige opzichten niet als geheel cn al

verwerpelyk afkeuren. De Geheimen der

Natuur zyn ons te weinig bekend, om mees-

teragtig over derzelver uitwerkfelen te oor-

deelen; en ’t is zeker dat ’er, uit de geno-

men proeven , als daaden
,

(fatta ,) aange-

merkt, wonderlyke bedenkingen in ’s Men-
fchen geest konnen opkomen

;
die ons ee-

nigermaate vryheid geeven, om, in by-

zondere deeltjes, eene foort van werktuig-

lyk vermogen, tot het formeeren van een

geheel ,
te mogen Hellen

;
dan de wyze hoe

zulks plaats heeft, biyft voor als nog een

geheim. En heeft het Samenflel van de
euffon zyne tegenbedenkingen ; ’er doen
zig, in eeo ander nieuw Samenflel, insge-
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lyks al mede zwaarigheden op, die niet ge-

reedlyk uit den weg te ruimen zyn.

Ik bedoel hier het gevoelen , dat de ge-

melde Heer bonnet, gerugfteund door de

proeven van de haller (*) , op de vorming
van het Hart in een Kieken , fchynt te om-
helzen , ten minften in een gunffiger dag-

licht heeft poogen te Hellen. De gedagten

van de haller, om dezelven noch uit

’s Mans Schriften , noch uit de befchou-

wingen van bonnet, breedvoerig over te

neemen; dewyl die vernuftige Werken tog

in de handen van een ieder zyn , die zig op
deeze iloffe toelegt; komen kortlyk hier

op uit. Het oorfpronglyke Dierlyke Sprui-

tje beftaat in de bevrugting. Door dit

Spruitje, (Germen^) heeft men te verftaan

zoodanig eene zelfftandigheid , waarin alle

de werktuiglyke deelen van een dierlyk

weezen oneindig fyn liggen opgeflooten;

zonder enkel en alleen uit zig zelven te

kunnen werkzaam zyn
:
juist zoo , als men

in eene Boon , Ert of zaadje der Planten

,

het Keen , of het grondbeginfel van het ge-

heele Plantgewas ontdekt; dat flegts al-

leen naar gelegenheid ter verdere ontrol-

linge wagt. Alle weezeniyke en noodwen-
dige deelen, die tot een Dier behooren,
beftaan dan reeds voor , en op den tyd der

bevrugtinge, in dat Spruitje; dat zig nu
ver-
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(*) Formation du Coeur dans Is Poulet
,
enz. par Mr.

DE HALLER.
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vervolgens maar heeft te ontrollen , en uit

te breiden
; ’t welk op zoodanig eene wyze

gefchied, dat de eene uitbotting of groei-

jing de andere fchynt op te volgen ; waar
door de beftaanlykheid , de betrekkelyke

evenredigheid, de gedaante, en de fchik-

king, onder de aangroeijing, allengskens,

en , om zoo te fpreeken , ongevoelig ,
groo-

te veranderingen ondergaat. Het eene en
’t andere faamgenoomen , beweegt den Heer
bonnet, om eene foort van oorfprongly-

ke werktuiglyke Gelei, (Glu organique ,) te

Hellen , welke Gelei in zig , of liever in het

Spruitje , de werktuiglyke deeltjes inge-

wikkeld houd , die het eenmaal , te wee-

ten na de bevrugting, Haat te ontrollen.

Dit noemt de gemelde Heer evolution , ont-

vouwing of ontrolling : en hy fchynt daar om-
trent volllrekt te willen bepaalen , dat de wee-
zenlyke deelen eener dierlyke Vrugt, van
alle tyden af, beltaan hebben, en eigentlyk

in de Vrouwlyke Dieren huisvesten
; hoe-

wel onder eene min uitgebreide en min vol-

wasfen gedaante , dan in een volkomen
Vrugt. Wyders beweert hy, dat ’er, tot

de ontrolling enden aanwas dier deeltjes,

zekere voorafgaande oorzaaken moeten fa-

menloopen; welken deeze deeltjes, die on-

der een werktuiglyk Gelei verborgen en

doorfchynend zyn, tot een zigtbaar, vast

en werktuiglyk weezen doen uitbotten;

en ons eindelyk een geheel Dier vertoo-

nen, welks doelen egter, bevoorens onein-

dig fyn , onzigtbaar ,
verborgen in dat Ge-
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lei beflaan hadden. Ter voortbrenginge

van dit gewrogt is ook, benevens andere

oorzaaken , het Maniyk zaad , als eene

wcrktuiglyke oorzaak , ter uitbottinge vol-

ffcrekt noodig; zoo dat het Spruitje zig zon-

der het zelve niet kunne ontrollen.

Deeze gedagten, die door den Heer bon-

net met eene reeks van voorbeelden , on-

der anderen ook uit de Infeéten , met op-

zicht tot welken onze swammerdam, al

voorlang, in de Rups het gevormde Ka-
pelletje heeft aangetoond, worden opge-

helderd
;
zouden by veelen , en ligtlyk by

ons, voor zeer aanneemelyk doorgaan; by-

aldien men ons zoodanige gevormde deel-

tjes in de Eierftokken deezer gekorven Die-

ren konde aantoonen. ’t Staa ons vry,
onzen Leezeren deswegens onder ’t oog te

brengen , dat ’er een weezenlyk onder-

fcheid plaats heeft , in de vorming en voort-

teeling der Gekorven , der Eierbaarende ,

en die der Leevendbaarende Dieren. In de

Gekorven word het Dier in het Ey gefor-

meerd ; en ’t begint zyne deden
,
by aan-

was ,
en met gedaanteverwisfelingen

,
(Mer

tamorphofes ,) buiten het Ey te vertoonen

:

maar een Vogel doet ons dezelven reeds in

het Ey gewaar worden: en by een Lee-
vendbaarend Dier ziet men ’t in de baar-

moeder zelve. Wanneer men dit onder-

fcheid in agt neemt , zal men dan nog bly-

ven denken
, dat deeze drieërleie wyze van

uitbotting of ontrolling dn allen eveneens

beftaat? Volgt ’er, uit de vertooning die
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de Kapel in eene Rupfe maakt , na dat de

Rups, uit het Ey gekroopen, zyne veran-

deringen ondergaan heeft, dat die Kapel in

het Ey reeds die gedaante had? Heeft men
grond, op het zien van het geformeerde
Kieken in een Ey, tot eene volftrekte be-

paaling, dat het daarom al bevoorens, in

de weeke zaadvaten van den Eierftok , met
alle die eigenfte Ledemaaten lag opgefloo-

ten? Vloeit ’er wyders, uit de eerfte ge-

daante der Vrugt van een leevendbaarend
Dier, op eene rechtmaatige wyze ,

die ge-

volgtrekking
;

dat het zelve , om dat ik het

,

geformeerd zynde, in alle zyne ontrollen-

de deelen ontdek , dat het zelve ook , van
alle tyden af, in die gedaante, inde bui-

zen der baarmoeder beftaan heeft ? Zoo dit

doorgaat, dan weet ik waarlyk niet, wat
zoo veele konftige werktuigen in de Teel-

deelen der Manlyke Dieren anders verrig-

ten, dan dat ze overtollige vogten formeeren

:

dewyl ’er dan zekerlyk geene zoo fterke

kragt en een doordringend vermogen noo-

dig zou zyn , om het ftoflyke zaad in de

baarmoeder der Vrouwlyke Dieren te bren-

gen, en het zelve te omhelzen. Ik weet
niet wat ik dan zou moeten denken , van
die weezcnlyke gevoeligheid en bewustheid

der Dieren , als zy bevrugt worden , en ’t

vervolgens zyn. Wy pleegen in dit op-

zicht zeer weinig raad met de Vrouwen;
wy houden veelen haarer aanmerkingen

voor inbeeldingen, en fprookjes: onder-

tusfchen verbeeld ik my , dat het wel der

moei-
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moeite waardig is, (men hebbe hier niet

dan eerlyke inzigten!) agt te geeven op

die weezenlyke gevoeligheid, welke zeer

veele eerbaare en wel redeneerende Vrou-

wen erkennen te befpeuren , in de bevrug-

tinge, op het oogenblik der bevrugtinge

zelve, ’t Komt my voor , dat ’er in deeze

gevoeligheid een zeer kragtig bewys ligt

voor de daadlyke floflyke vermengingen
der Teelftoffen, van beide de Sexen. En
ik oordeel dat men, ten opzichte der

voorfchreeven Samenftellen , zoo met be-

trekking tor de ontrolling , als ten aanzien

van de voorbeftaanbaarheid der Spruit , de

gevolgtrekkingen niet zoo zeer behoort te

bewyzen, uit het Ey, waarin het Dier

reeds meer of min, en gedeeltlyk, zyne
werktuiglyke deelen , houd opgeflooten ;

als

wel uit die deelen, welken dienen tot de

vorming dier ftoffe, welke het Ey, voor
dat het een Ey was , uitmaakte. Dan ,

naar myne gedagten , vind ik , zoo ooit ons

Vernuft vryheid heeft, om hier omtrent

iets te beflisfen
,
geen zwaarigheid , om die

.ontdekte beweegende deeltjes, in het Man-
lyke zaad, aan te merken, als een voor-

naamst gedeelte van dat geene
,

dat een

dierlyk Spruitje moet uitmaaken: onder die

bepaaling nogtans, dat het niet eer vol-

maakt een voorafweezend Spruitje is , voor
dat het , met het Vrouwlyke zaad vereenigd

,

die deelen ontvangt, die ’er nog aan ont-

braken. Zou men wyders, zoo men vee-

lerleie Dieren onderzogt, ook niet ligtlyk

Man-
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Manlyke Dieren vinden, die insgelyks Ei-

tjes vertoonden, als in de Libellen , of Wa-
ternimphen , te befpeuren is

;
daar het Man-

netje, zyne onzigtbaarc Eitjes in den nek
verbergende, dezelven, al vliegende, in den
Haart van het Wyfje overflori; onder eene

verknogte vereeniging van beiderTeeldeelen..

En wat zal men van de Tweeflagtige Dieren

,

Hermaphroditi , by voorbeeld dePolypen,
zeggen ? Dan dit tot nog in ’t midden laa-

tende , zullen wc ons onderwerp vervolgen.

Wat verder aangaat het Spruitje, dat zig

in de zaaden der Planten vertoont, en de

deden der aanflaande Planten doet zien;

dit gaat in alles zoo zeker niet door , als

men wel voorgeeft. In fommige zaaden,
die voortgebragt worden, zonder de ver-

menging van het vrugtbaarmaakende zaad

der Manlyke Hofknopjes
,
QAntherce ,) in

het Vrouwlyke Styltje
, (Stigma ,) zal men

nimmer ccnig Spruitje van eene aanflaande

Plant befpeuren, maar wel een vezelagtig

onbevrugt Samenweeffel. Dit ziet men
mede trapswyze zeer onderfcheiden in de

faamgeHelde Bloemen, daar men allerleie

Bastaard zaaden in ontmoet: welker ver-

decling door LiNNiEUS , uit dien hoofde, ook
zeer vernuftig is voorgedraagen

; en waar
omtrent wy onze Ontleedkundige Verhande-

ling over die Bloemen, den Leezer wel ne-

derig durven aanbieden. Dit in agt neemen-
de, bemerkt men, in het geval der Plan-

ten, dat, alfchoon de zaaden, byzonder-»

lyk, de Spruit van de aanflaande Plant ver-

too-
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toonen ,
zulks egter niet gefchicd , zonder

dat het zaad weezenlyk bevrugt of gefor-

meerd is. En dan gaat het zoo verre , dat

men de Geflagten en Soorten daar door re-

gelmaatig kan kennen , en in eene Rang-
schikkende Orde brengen: gelyk de zeer

ervaaren, en by uitneemendheid kundige

Academie-Hovenier te Franeker, david mee-

ze (*), aanvanglyk reeds getoond heeft,

in een keurig Werkje, onlangs doorhem
uitgegeeven. Voor het overige oordeelen

wy , dat die byzondere eigenfchap der Plan-

ten, om, uit een afgebroken Stekje ,
eene

nieuwe vrugtbaare Plant te doen voort-

fpruiten, geheel geene overeenkomst kan

hebben met de voortteeling der Dieren
uit, of de voorweezende beftaanlykheid

van een Spruitje, ('Germen ,) in dezelven.

’t Is immers klaar, dat een afgefneeden

Plantdeeltje in de Aarde ontmoet, het gee-

ne een Dier in zyne eigen zelfftandigheid

,

of in dat van een ander Dier, moet vin-

den , en dat zoodanig eene Plant nooit zyn
Spruitje, ([Germen ,) kan vertoonen, zon-

.der tot een ftaat van voortteeling gekomen
te zyn; wanneer het, door de Vrouwlyke
en Manlyke deeltjes , bekwaam gemaakt is

,

om eene Spruit of een aanweezend Plantje

voort te brengen. Ook zyn de proeven en

de vergelyking van swammerdam , over de

uit-
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uitbotting, uitfpruiting en ontrolling van
eene plantaartige Bloem, met die van de

Dieren , op niets anders gegrond
, dan op

de geformeerde Spruit
(
[Germen) van een

Manlyk en Vrouwlyk weezen: beweerende
die groote Man zonneklaar, dat alle Die-

ren, door zoodanig eene vermenging, en
geenzins door een toevalligcn wasdom,
voortkomen. Begeert men een voorbeeld

van de werklyke formeering van een dier-

lyk Spruitje, (Germen ,) door de verzame-

ling der Dieren van beide de Sexen
;
men

zie ’s Mans keurige Verhandeling over de

Kikvorfchen *; welk onderwerp de Heer
rosel naderhand niet min kundig -ont-

vouwd , en in een helder licht gefteld heeft.

Dit leezende, zal men ’er ten vollen van
overtuigd worden; vooral wanneer men
zig der moeite getroost, om zelf proef-

neemingen deswegens te doen
;

’t welk ons

Hollanders gemaklyk valt ; dewyl wy dee-

ze Dieren in de Lente alomme zien voort-

teelen, in onze Slooten en Wateren
;

daar

ze ons als ’t ware toeroepen , om hunne
zeldzaame voorttceling gade te liaan. Zoo
men ’er op lette, zal men zien, dat het

Mannetje en het Wyfje beiden, zeer

naauw verknogt, eene geleiagtige flof, die

als bolletjes aan een gekleefd is, formeeren.

Men zal , dadelyk na de affcheiding deezer

Dieren , die bolletjes eerst zeer helder door-

fchynend zien; niet lang daar na, ja ook
wel bykans op dien eigen ftond ,

zal men
’er een zeer kleenen Stip, gelyk aan den
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fpringenden Stip, (Punctum faliens ,) van

harveus , in ontdekken
;

die ,
allengskcns

toeneemende , verder die bekende veran-

deringen veroorzaakt, welke men in de

Kikvorfchen ontdekt , en waar van wy op
zyne plaats een breeder verflag zullen me-
dedeelen. In de Slekken , om ’er dit nog
by te voegen , byzonder de ongefchaalden

,

ziet men flegts een dik geleiagtig vogt , dat

zig eerst na de voortteeling tot dierlyke

Spruitjes (Germina) zet. Kan men nu uit

deeze voorbeelden afleiden , dat het Spruit-

je in een van beide de Sexen vooraf be-

ftaan heeft? Vind men hier niet integen-

deel gewigtige reden , om ’er uit te beflui-

ten, dat beide de Sexen, in het oogen-
blik der bevrugtinge, ieder het hun byzon-

der natuureigen ingefchapen vermogen , of,

zoo men ten ftcrkften wil , ieder een voor-

af beftaand gedeelte hebben toegebragt

,

om een Diertje naar hunnen aart te formee-

ren ? En befpeurt men hier niet duidelyk ,

dat zulks plaats heeft, zonder dat noch de een,

noch de ander eenige andere aanweezend-
heidvanhet gevormde Spruitje bezit, dan al-

leen die deeltjes
, die afzonderlyk , in elk der

Sexe , noodzaaklyk vereischt worden , om het

teformeeren? Üit deeze denkbeelden, die

wy voor ons voeden
,
kan de Leezer ligtlyk

bemerken, dat wy zeer. ongaarne zouden
overhellen , om de Diertjes in de Manlyke
zaaden , of de Eieren in de Vrouwelyken ,

als

het Spruitje, in zig zelven oneindig kleen

geformeerd , aan te merken : maar wel ge-

III. deel. G neigd
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neigd zyn, om te erkennen, dat de ftof-

fen , die noodig zyn om het zelve te doen
beftaan, in beide de Sexen te famen ge-

vonden worden.

Dan wy keeren weder tot het Samenftel

van den grooten de haller , en de nade-

re bepaalingen, die de Heer bonnet daar

uit afleid ; voortvloeiende uit de befluiten

,

welken de Heer de haller grondvest op
zyne daadlyke proeven, die hy, raakende

den aanwas, ontrolling, en aangroeijing

,

ofook uitbotting , van het Hart , de Ingewan-
den en Ledemaaten van een Kieken

, in des-

zelfs Ey heeft waargenomen. Hy ontdekte

naamlyk in het geel of den dooier van een

Ey, Aderen en Slagaderen, en vond ver-

volgens die deden , welken het Middelrif,

het Darmfcheil , en de overige Ingewan-

den formeeren ,
daar aan verbonden. Daar

nu deeze byzonderheden , volgens de proe-

ven van de haller , aan het geel of den
dooier verknogt zyn, zoo fchynen ze de
volgende daar op gegronde fluitreden te

doen gelden. Dewyl het geel door de aderen

een weezenlyk deel van het Kieken uitmaakt

;

en het geel of de dooier ook beftaat in een

Ey, dat niet bevrugt of getreedea is ; zoo
volgt daar uit, dat het Kieken in het Ey
beftaan heeft voor de bevrugting. Deeze
fluitreden ,

die de Heer bonnet , ten voor-

deele van zyne en hallers ftellingen maakt,

zou ook doorgaan ; indien men bewyzen
kon, dat deeze deden in het Ey beftaan,

voor dat het door de fchaal omvat , en
door



van HOLLAND. 9

9

door den Haan bevrugt is, wanneer de

dooier nog aan den Eyerftok der Hennen

in een vlies is opgeflooten. Want als men
den Eierftok uit eene onbevrugte Henne
neemt, vind men ’er wel eene bolronde

lymerige ftof , in taaie vliezen , in opge-

flooten ;
maar men ontdekt ’er geenzins

eenige vaten in. En zoo men een ongetree-

den Ey, waar in men zeer klaar dat zelf-

de geelagtige lymerige vogt , onder de ge-

daante van een dooier, ontdekt, onder ee-

ne broedfche Henne legt, zal die dooier,

in ftede van zig te vormen , in een Hinkend

vogt , dat weinig of geene vezelen heeft

,

verkeeren. Hier uit durf ik, onder ver-

betering van kundigen
,
wel afleiden , dat de

deelen van het Kieken ’er niet, ten minften

niet voorbeftaanlyk in haar geheel , in zyn

:

want zoo de dooier, onbevrugt zynde, een

weezenlyk deel van het aanftaande Kieken
was ,

dan zou ’er zig
, door de broeding

,

een weezenlyk uitwerkfel van zulk een

deel , ten minften eene verharding , moe-
ten opdoen; even zoo als in fommige on-

vrugtbaare Planten een gedeelte van wee-
zenlyk gevormde zaaden voortfpruit. Lie-

ver zouden wy , men verfchoone myne
vrymoedigheid , om de gedagten van den
beroemden de haller, by wien wy ons

op verre na niet gelyk mogen ftellen , te

beoordeelen; liever zouden wy zeggen , de

dooier van een onbevrugt Hennen-Èy word
een gedeelte , of kan een gedeelte worden

,

van het aanftaande Kieken
; zoo dra ’er het

G 2 wee-
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weezenlyk lcevendmaakende vogt van den
Haan mede vermengd word : en dusdanig

een dooier is , in de Eierbaarende Dieren

,

diezelfde voedende en bloedmaakende Zelf-

ftandigheid, welke, in de leevendbaarende

Dieren , de Koek , (Placenta) met des-

zelfs Vliezen is; waar van men zekerlyk

niet kan zeggen , dat dezelve een deel van de

Vrugt zou zyn , voor dat de Vrugt beftaat.

Men kan tog, en dit heb ik zeer dikwils-

beproefd, een Kieken, vyf, ja zes dagen

voor dat het kipt, voorzigtig uit het Ey
neemen , den dooier van het Kieken afbin-

den, en het zelve door warmte opvoe-

den; mits men het dikke vlies maar voor-

zigtig behandele : zie hier myne proefnee-

mingen deswegens. Na dat ik zeer dikwils

vergeefs gepoogd had , een Kieken , op
zulk eene manier, te ontleeden, befpeur-

de ik dat het Dier gemeenlyk ftorf ,
door

de fterke bloedvloeiing, welke uit het dik-

ke vlies , dat zig aan de Eierfchaal verbind

,

en vervolgens met het Vlies, waarin het

Kieken ligt, verknogt is, ontftond ; dog
door herhaalde proeven ontdekkende, dat

het Dier in zyne kragt bleef, als dit Vlies

droogde ,
en de vloeijing ophield , zoa

ging ik vervolgens met andere Eieren op
deeze wyze te werk. Ik deukte met een

puntig niet zeer fcherp mesje, door de

harde fchel van het Ey , tot zoo lange , dat

ik zagtjes de fchelfertjes ’er af kon pellen,

zonder het Vlies te kwetfen
;

dit Vlies

droogde ik, zoo ver als het gepeld was,
over
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over eene zagte hette , en knipte het , droog

zynde, door, tot zoo verre als het ge-

droogd was; volftrekt en omzigtig vermy-
dende , om het nog weeke vlies, waarin het

Kieken lag, te kwetfen. Vervolgens pel-

de ik het Ey al zagtjes en by tusfchenpoo-

zen af; liet het ontblooten vlies telkens

droogen, en knipte het al weder, te ge-

lyk met het andere vlies
, om het Kieken

,

door. De doorgeknipte lapjes iloeg ik

ffceeds naar buiten om de fchaal
;
ten einde

het uitvloeien van het bloed te beletten.

Hier mede gong ik al gefladig , en by rui-

me tusfchenpoozingen voort, tot dat ik

eindelyk het gantfche Vlies omkeerde; na
de geheele buitenfchaal bevoorens zeer

Meen aan ftuk gedeukt, en het Vlies ge-

droogd te hebben. Hier mede zag ik dan

den geheelen dooier en de bloedvaten , die

zig daar in uit het Vlies verfpreiden
,
gantsch

bloot liggen : en toen ik het geheele Kie-

ken , in dien ftand , in eene zagte warmte
lei, befpeurde ik eene llerke opflurping

van het bloed , uit de vaten van het fchaal-

vlies ,
’t welk eindelyk geheel droog wierd

;

zoo dat ’er weinig bloeds in den dooier

overbleeve. Daar na begon het Kieken te

droogen, zyn pluis te vertoonen, en te

gelyk den dooier op te zuigen, door de

opening van den aars. Wanneer het Kie-

ken voorts allengskens kragtiger wierd,

bond ik, door middel van een draadje, den
geheelen dooier met vaten en al af, en het

Kieken , dat ik verders in eene matige

G 3 warm-

VAN DE
VOORT-
TEELING

DER
DIEREN.



VAN DE
VOORT-
TEELING
DER

DIEREN.

102 NATUURLYKE HISTORIE

warmte, dog vooral lugtig, hield, won
Reeds aan in kragten, begon te tjilpen, te

kruipen, en eindelyk te loopen. Op dee-

ze wyze heb ik zeer dikwils jonge Kiekens

,

wel vyf a zes dagen voor den tyd van hun
uitkomen, uit het Ey gehaald, en opge-

voed; zelfs zulken, die ik, op de wyze
van REAUMUR , uitgebroed had. Ik ben dus

verzekerd, dat het gedaan kan worden;
maar het dient met geduld en omzigtigheid

te gefchieden: ik heb ’er doorgaans wel
twee dagen en nagten aan belleed , en te-

vens bevonden, dat het volRrekt doodlyk

voor het Kieken is, zoo men het bloed

van het Vlies niet kan doen Rollen : daar

’t in tegendeel in den dooier van geen ge-

volg is
;

als men flegts de bloedaderen , die

aan het Vlies verknogt zyn , vermyde.
Uit deeze eenvoudige ondervinding neem

ik de vryheid te beRuiten , dat de dooier

,

of liever deszelfs geele flof
,
geen volRrekt

gedeelte van het Kieken is , maar tot des-

zelfs voeding dient. Was het een volRrekt

gedeelte van het Kieken , dan zou het zel-

ve onmogelyk kunnen beflaan, of leeven,

zonder tot den einde toe het zelve aan zig

,

of in zig, verbonden te houden; waar van
het tegendeel door deeze proefneeming

blykt. Uit kragt hier van fchynt ons die

dooier gevolglyk niet anders te zyn, dan

eene voedende floffe, waar van men het

Dier kan berooven , zonder deszelfs eigent-

lyke beflaan te kort te doen
; door het be-

vorderen van eene fpoediger groeijing, en

vast-
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vastwording der vaste en eigentlyke zelf-

ftandige deelen , die weezenlyk tot het Dier

behooren. Daar benevens geeft aan den

anderen kant het dikke Vlies , om het Kie-

ken , en aan het Ey verknogt , zeer duide-

lyk te kennen, dat de famenvloeijing,

QAnaftomofis) der bloedvaatjes, buiten de

dooierftof gefchied, dewyl dezelve door

drooging, het bloed allengskens in het Hart

en de Ingewanden doet wederkeeren; waar
door het Dier, volkomen van den dooier

afgefcheiden , in zyne beftaanlyke leevens-

kragt behouden blyft. Het is dus niet het

bloed, dat uit den dooier, noch uit het

Vlies oorfpronglyk is
;
maar het is het bloed

en ’t leevendvoedende vogt , dat uit de for-

meering van het hart, en vervolgens de daar

in ontftaane lympha en bloedvogten, ont-

ftaan is, dat na de famenkomst van beide

de Sexen gebooren word. Maar dit in ’t

voorbygaan. Het ftaa my na dat alles vry

,

nogmaals te vraageh ; zoo de dooier , voor
de bevrugting , een weezenlyk deel van het

Kieken is , welk een deel is dan de tree van
den Haan ,

die men altoos in de bevrugte

Eieren zoo werklyk ontdekt? En waarom
word de dooier niet , ten minften gedeelt-

lyk, eenige vaste zelfftandigheid, als hy,
zonder deeze Haanetree , ter broedinge ge-

legd word? Ik voor my begryp het niet;

dan dit begryp ik zeerwel, dat hierin de

Gordiaanfche knoop ligt : terwyl de een het

voorafbeflaane Dier in hetManlyke, de an-

der het in het Vrouwlyke voorweezend
G 4 fielt

;
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Helt
;
terwyl een derde , en zoo wy ’t gaar-

ne gelooven ,
erkent , dat ’er in beide de

Sexcn eene noodzaaklyke zelfllandigheid

beftaat; die, het zy ze voorweezend of
geftaadig aangroeiende is , nogtans weezen-
lyk de waare oorzaak van het formeeren
van eene dierlyke beftaanlykheid geagtmoet
worden.

Voor ’t overige kan ik niet nalaaten te

betuigen, dat het my, raakende de voor-

gemelde Samenftellen voorkomt, dat men
zig meer op de geformeerde beginfels van
de Dieren

, het zy afzonderlyk , dat is in

een Manlyk of Vrouwlyk Dier
, of in een

reeds bevrugt Ey, heeft toegelegd; dan

wel op de gebeurtenisfe , kort of in de be-

vrugtinge zelve. Ik voor my ben ookgantch
niet voldaan, over de enkele Helling van
de wryving der Manlyke deelen aan den

Eierftok der Vogelen. Zoo men hierme-
de op de kortftondigheid oogt, lette men
op de bevrugting der Koeien

;
welke merk-

lyk korter gefchied, dan die der Hennen
en der meeste Vogelen. En ik meen zeer

wel te kunnen betoogen , dat de Manlyke
roede in de Vogelen al vry fterk in de baar-

moeder indringt; als mede nog duidelyker

de uitftorting van een genereerend lymerig

vogt
, (

[Gluten) dat het Ey bevrugt , te

kunnen aantoonen : dan hier van nader op
zyne plaats, in de Clasfe der Vogelen. Nog
minder ben ik eindelyk voldaan , ten op-

zichte der overbrenginge van de bevrug-

ting in een Ey, op die van alle andere Die-

ren ,
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ren, en byzonder de leevendbaarende ;
’t van de

komt my voor , dat men wel eens in ernfti- V00RT~

ge overweegmg mogt neemen, or men 111 DER
alle de Samenftellen over de bevrugting dieren.

der Dieren
, en zoo ook die der PJanten ,

niet veel te algemeen te werk gaa. De Na-
tuur is zig zelve wel gelyk; zy is het al-

toos geweest , en zy zal het ook altoos zyn

;

maar wy kennen haare geheime aaneenfeha-

keling nog niet genoeg, om in alles over

dat geheel en die gelykheid te befluiten. Ik

zie, en weet wel, dat een Polypus een

plantaartig Dier is
; ik ken de gedaantever-

wisfeling der gekorven Dieren
;

ik befpeur

zelfs een trapswyzen overgang van dezel-

ven tot de bloedryke Dieren : maar om dat

een Polypus plantaartig fchynt, om dat

een Infedfc uiterlyke gedaanteverwisfeling

ondergaat, een Walvisch bloedryk en lee-

vendbaarend is , eene Vledermuis vyf klau-

wen heeft , en zoogt
;
volgt daar uit , dat

een Mensch , op die eigenfte wyze ,
in de

bevrugtinge overeenkomst heeft met de

voortteelingen van een Polypus , een Infeft

,

,een Walvisch , en eene Vledermuis ? Wy
weeten, dat de gefchiktheid der baarmoe-

ders in de Dieren tot in ’t oneindige ver-

fchiliende is. Fabricius heeft ’er ons eene

zeer groote verfcheidenheid van vertoond

:

en ’t Werk van samuel colins (*) is vol af-

beeldingen , van derzelver verfchillend maak-
fel

(*) The parts
, of the middje Hind bighest. Apart-

. ment of Man’s Body ,
and other Animals ,

by s. colins.

G 5
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fel, in onderfcheiden Dieren. Even zoo
is het met de Manlyke teeldeclen

; en wie
weet, hoe oneindig veel omflandigheden,

betrekkelyk tot de vorm en gedaante van
allerleie Dieren, ’er nog onbekend zyn.

Dit bezeffende, ben ik van oordeel, dat

men niet wel iets algemeens kan bepaalen,

daar de bevrugting zig in ieder Soort zoo
afzonderleek toedraagt, en, zoo als degroote
ALBiNUS pleeg te zeggen

, in het duister ge-

fchied. En dat wy ons derhalven behoorente
vergenoegen, met hetgeen op gegronde re-

den aanneemelykst is
;
al ware ’t dat wy het

zelve maar zeer flaauwtjes konden affchetfen.

De overweeging hier van doet niy , om
tot een befluiü van dit ftuk , betreffende

de Voortteeling der Dieren in ’t gemeen,
te komen, alle de gevoelens eenigermaa-

te, met behoorlyke onderfcheidinge, fa-

menneemen , en ’er de volgende bepaalin-

gen uit op te maaken. ’Er is , zoo wel in

de zaaden der Manlyke , als in ’t geitel der

Vrouwlyke Dieren, eene voedende, lee-

vendmaakende
,

werktuiglyke kragt; die*»

het zy men ze in zig zelve voortteelende

,

ontrollende, influitende, of beweegende

en werktuiglyk noemen wil, niet kan wer-

ken, tot het formeeren van een Dier, aan

elks Geflagt eigen, zonder door beide de

Sexen in werking gcbragt te worden. Dat
vermogen is wyders niet alom even eens

verfpreid , maar blyft enkel en alleen ,
aan

elk Geflagt , hoofd voor hoofd , bepaald-

lyk eigen , en is aan ’t zelve eigen geblee-

ven

,
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ven ? zedert de groote Werkmeester van ’t

Heelal het Gedierte begiftigde, met dat

wonderbaare vermogen van te wasfen en

te vermenigvuldigen. Een Godlyk inge-

fchapen vermogen , dat wy , door het zoe-

ken en bepaalen van leevende, ontwin-

dende, en ik weet niet al welke werktuig-

lyke deeltjes of diertjes, even zoo min zul-

len kunnen ontvouwen , als de kragt dier

onbetembaare driften , welke de Dieren ter

voörtteelinge gevoelen. Deeze driften

tog, die zoo geweldig in beide de Sexen
werken , dat ze , naar wet noch reden luis-

terende, dikwils tot razerny overjflaan;

deeze driften, die ook wy redelyke Men-
fchen ten allerfierkften gevoelen , beflaan

immers niet uit werktuiglyke diertjes! En
zo ze

5

er al uit mogten beflaan, zyn dan

deeze Manlyke en Vrouwlyke Diertjes niet

even aandoenlyk ? Daar en boven zoo ziet

men veelvuldig, dat deeze driften niet recht

aandoenlyk zyn , dan voor enkele voorwer-

pen haarer Liefde
; en met deeze zyn ze

vrugtbaar , daar ze by een ander, van ’t

welke zy een afkeer hebben, fchoon ook
dit voorwerp zeer vrugtbaar zy , onvrugt-

baar bevonden worden. Indien wyders hen

Manlyke zaad alleen, of indien het Vrouw-
lyk diertje , het Spruitje

, (Germen) al-

leen, de werktuiglyke deeltjes bezat, wat

nut zou dan uit die edele liefdedrift, die

de zenuw van het beflaan aller Dieren is,

voortfpruiten ? Niets, dan eene altoosduu-

rende floflyke werktuiglykheid , zonder zin-
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tuigen of reden! En wie, wie zalzig dit kun-
nen diets maaken ? Neen ! wy zien in doe-

zen te Rerk Gods vinger. En wy worden
’er te kragtiger van verzekerd, daar wy
bemerken, dat die bevolen wasdom Ruit,

wanneer wyMenfchen vermetel genoeg zyn

,

om, in zekeren zin, eene nieuwe foort

van Dieren te fcheppen: de Muilezel tog

blyft onvrugtbaar, en het zaad der Bast-

aard-dieren Rerft, zoo dra ze in Raat zou-

den zyn om voort te teelen. Daar bene-

vens word men in alle naflagtige Dieren ,

welken voortteelen , ten klaarflen gewaar

,

hoe zy, en van het Manlyke , en van het

Vrouwlyke Dier, een kennelyk gedeelte

vermengd bezitten. Van daar zoo veel ras-

fen van Honden. Van daar onder de Men-
fchen , de geele Mulatten , en de taangeele

Africaanen. Vandaar ook die genoeglyke

befchouwing onzer kinderen , in Vaders of

Moeders gelykenis en aart; ja zelfs van
daar de voortgang van dien aart

, in gehee-

le Geflagten. Kortom , alles beRaat op die

wyze , zoo als het beRaan heeft , en be-

Raan zal, zoo lang die verborgen kragt,

welken allen Weezens ingefchapen is, Rand
zal blyven houden. En wy Menfchen , die

natuurlyk bezield fchynen met eene drift,

om die Godlyke geheimen te willen onder-

zoeken en ontdekken, zullen vermoede-

lyk ook nooit verder komen , dan tot dat

natuurlyk begrip, het welk voorden een-

voudigRen Mensch vatbaar is
;

te weeten

,

dat alle de Dieren, door de famenkomst
der

>
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der Manlyke en Vrouwlyke Kunne, hoe
verborgen ook ,

zig voortteelen. Dat wy-

ders de vogten van het Manlyke en het

Vrouwlyke zaad eene vermenging en ftrem-

ming ondergaan ; die in de bevrugtinge het

eerfte oorfpronglyke beltaan van een Dier

formeert; het welk vervolgens, uit dat

vereenigde vogt of gelei voortfpruitende

,

allengskens ter meerdere volkomenheid a#n-

groeit, tot dat een uitwendig voedfel ein-

delyk het verdere beltaan bevordert. Zeer

aanmerkelyk komen ons , ten blyke van de

duidelyke kundigheden, die de Oosterfche

Volkeren voorlang, in het Ituk der Voort-

teelinge , in ’t algemeen , bezeten hebben

,

in dit opzicht voor de woorden van job,
daar hy van zynen oorfprong dus fpreekt

;

„ Hebt gy my niet als melck gegoten,

„ ende my als eenen kaas doen runnen?

„ Met vel, ende vleesch hebt gy my be-

„ kleedet: met beenen oock, ende zenu-

,, wen hebt gy my t’famen gevlochten”.

Byaldien men dit gezegde eens vergelykt,

met de vatbaarfte bedenkingen, daar alle

Wysgeeren tog in overeenstemmen moe-
ten, komt het ons zeer klaar voor, dat

men, met agterlaatinge van alle vooron-
derftellingen , en werktuiglyke ontdekkin-

gen, met het erkennen van leevendmaaken-

de ftoflyke beweegende deeltjes, een zeer

eenvoudig begrip van de bevrugting kan
vormen; begrypende naamlyk, dat de Teei-

flolfcn, uit beide de Kunnen, door eene
onderlinge omhelzing , vereeniging enftrem-

ming».
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ming, als ’t ware, famenrunnen, om een
weezcn te formeeren , dat , uit die famen-

mnning voortfpruitende, met vleesch be-

dekt, en voorts met zenuwen
, en wat des

meer is, aan één verbonden word. Het
overige, dat men deswegens onderzoeken
of bcpaalen wil, erkennen wy gaarne bo-

ven ons bereik te zyn; waar toe ook de
Heer de buffon, die groote voorftander

van werktuiglyke deeltjes, heeft moeten
komen; betuigende openlyk dat het voor
ons een geheim is , welks diepte ’t ons niet

geoorlofd is te peilen: Un myfiere , dont ü
ne mus est pas permis de fonder la profondeur.

Laat ons dan met den Heer bonnet (*)
getuigen : La PJiilofophie , ayent compris

rimposfibilité , ouelle etoit d'expliquer Media-

niquemmt la formation des etres organifes , a

imaginê , heureufement , quils existoient deja

en petit
, fous la forme de germes ou des cor-

puscules organiques. Dat is gezegd
: „ Dat

„ de Verklaaring van het geheim der werk-

„ tuiglyke deelen , inde bevrugtinge, bo-

„ ven het bereik van de Philofophie is ; en

„ dat, hetgeen zy ’er over wilbepaalen,

„ op een gelukkigen inval van loutere

„ vooronderftellingen fteunt”. Dus fpreekt

die vernuftige Schryver, in het be^gin van

zyne Bedenkingen op dit ftuk
;
die hy zegt

,

„ nu in ’t veld , dan in een bosch , te voet,

„ te paard, of in eene koets, te zyn op-

,

»ge-

(*) Bonnet, Confideratwis fur les Corps organi-

fes , Chap. I. pag. f.
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5, gefield”. Dat wy al dit flag van be- van de

denkingen, daar ze tog flegts vooronder- voort-

ftellingen, en enkele vernuftige verbeeldin-
1 e

^ Er
G

gen zyn , derhalven maar laaten vaaren
; en dieren.

liever wederkeeren , tot het eenvoudige

,

dat wy ‘airede , wegens de Leevend- en Ei-

erbaarende Dieren , uit de oude en laatere

Schryveren vermeld hebben. Een denk-

beeld, waar in genoegzaam alle dejongfle

ontdekkingen famenloopen , waar door het

geen aristoteles , en zyne navolgers , het

geen fabrxcius, en zyn grootfle leerling

harveus, benevens malpighiüs , wegens
de Voortteeling gezegd hebben , weder als

begint te herleeven. En laat ons dan ten

flot ook eindigen met harveus , die ons al-

dus is voorgegaan.

Neque fane uspiam alibi , quam in anima- harvei,

lis fabrica, omnipotens Creator in operibus degene-

fuis aut manifettius confpicitur , aut prafen- ^erci-
tius ejus Numen adest. Et quamvis notum mio ,

fit, omnesque fateantur , prolem a mare 6? XLIX.

foemina ortumfuum dncere , & proinde ovum
a gallo & gallina procreari , 6? ex ovo pul-

lum: modum tarnen , quo gallus , aut ejus Je-
men , ex ovo pullum cudat ,* nee Medieorurn

Schola , neque aristotelis fagax ingènium
aperuit , &c. Dat is: „ De Almagtige

„ Schepper is zekerlyk nergens duidelyker

„ in zyne werken te befchouwen
, ook is

,, ’er geen daadelyker blyk van zyne Godly-

„ ke Beftuuring, dan in de vorming der

5 ,
Dieren. En alhoewel het bekend zy,
het geen wy allen ook belyden en erken-

„ nen,

/
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55 nen 5 dat de Vrugt van een Dier
5 uit

55 een Manlyk en Vrouwlyk Dier haaren

55 oorfprong heeft 5 en dat derhalven het

55 Ey door den Haan en de Henne word

55 voortgeteeld ?
en uit het Ey een Kieken

55 voortkomt ; zoo heeft ons egter , noch

55 de Schoole der Geneeshecren , noch het

„ fcherpzinnige vernuft van aristoteles ,

55 geopenbaard de wyze 5 op welke de

55 Haan , of zyn zaad , uit een Ey een Kie-

„ ken formeert; (of 5 op welk eene ma-

55 nier het Kieken in het Ey zyn eerfte

55 leeven of hartklopping ontvangt”.)

\

DER-
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Handelende over de natuurlyke eigenschap

-

pen der dieren, in ’ t algemeen , met

betrekkinge tot die van Holland

in ’£ byzonder .

Het ingewikkelde , wegens de Voortee- eigen.

ling der Dieren, afgehandeld zynde, SCHAP-

zoo komen nu voorts natuurlyk in aanmer-

king ,
die algemeene Eigenfchappen

, wel- dieren»

ken den Dieren, na de voortteeling , en
daar op volgende geboorte , in hunnen vol-

wasfen Raat , eigen zyn.

Daar omtrent nu hebben wy , in de eerfte

plaats, in agt te neemen, het onderfcheid

dat ons deswegens , onder de bepaaling van
Leevendbaarenden en Eierbaarenden, hier

boven is voorgekomen. Naamlyk, dat de

Vrugt der eerfte foort, in ’s moeders li-

chaam geformeerd zynde, in de baarmoe-

der tot op een zekeren trap van wasdom
gevoed word; daar die van de laatfte foort,

in een van de baarmoeder afgefcheiden Ey
voortgekweekt, op de eene ofandere wyze

,

door eene natuureigen warmte uitgebroed

word. Alle deeze Dieren, onder welke
verdeeling zy ook behooren , hebben met
elkander gemeen , dat zy zig leevendig van

XII. deel. H de
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de hen voedende deelen affcheiden
; maar

ondertusfchen is hun tevens, naar gerade

der verdeelinge , waar toe ze te betrekken

zyn, iets b}'Zonders eigen. De jongen der

leevéndbaarcnden zyn doorgaans , na dat

ze gebooren zyn , eenigen tyd buiten Raat

om te loopen , of te gaan
; en altoos onbe-

kwaam , om zig zelven te voeden ; zoo dat

ze , by mangel van hulp , wel dra zouden
fterven. Ter voorkoming hier van is de

Moeder voorzien van werktuigen , die het

jonggebooren Dier voedfel kunnen ver-

fchaffen; wordende het hun noodige voed-

fel , kort na de geboorte deezer Dieren , in

de Zoogborften , of Prammen der Moeder
bereid. Te weeten, het gedeelte van het

vliezige Ey, dat aan de baarmoeder der

Dieren, onder de gedaante van een koek,
(Placenta ) gehegt was , fcheid zig gemeen-
lyk met de geboorte natuurlyk af, en de

voedende ftoffe keert , op eene wonderly-

ke ,
fpoedige en beftendige wyze , naar

de melkvaten in de Zoogborften , waar uit

het jong dan zyn voedfel kan zuigen. Hier

toe zyn alle de leevendbaarende Dieren van
zulk een aantal van Borften of Zoogpram-
men voorzien , dat ze in ftaat zyn om hun-

ne jongen te kunnen voeden ; niet juist ge-

lyk in getal , maar evenredig aan ’t ver-

eischte vermogen; en zoo ’er nu of dan

een bovengewoon getal van jongen geboo-

ren worde, weert de Moeder, eenigen

dier Jongen, welken zy niet voeden kan,

van zig af, Plinius, en na hem veele

an-
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anderen, Rellen, om dit ter deezer gele- etgen*

genheid in ’t voorbygaan aan te merken, schap-

dat de Mensch alleen krytende ter waereld ^
komt; dan dit is onwaar. De jongen van dieren.

alle leevendbaarende Dieren piepen , of
maaken eenig geluid met de geboorte : men
kan ’er flegts eenigen, die natüurlyk niet

veel Items hebben, van uitzonderen. Meest
alle Dieren van deezen aart eeten hunne
nageboorte of aftefcheiden koek op; en
knaauwen of zuigen de Navelftrengen hun-
ner jongen af. Ook zuiveren zy al likkende

hunne jongen, na de geboorte; en lyden
allen meer of min fmerte in het baaren.

Veelen bereiden voor hunne jongen nes-

ten van hun eigen hair , zoo als de Kony-
nen doen : veelen zoeken ’er takjes , wol-

letjes, hair, vederen, bladeren, of ander

tuig toe, ’t geen men by de Muizen en
Rotten gewaar word: en derzulker jongen
komen doorgaans kaal ter waereld. Ande-
ren werpen hunne jongen in ’t open veld,

of ter plaatfe daar zy zig bevinden
; waar

toe zy egter de bekwaamfte gelegenheid in

agt neemen
;
gelyk de Paarden , Koeien en

Schaapen natuurlyk doen
;
welke voor ons

zoo nutte Dieren men nogtans hier te Lan-
de veelal op Stal laat werpen

;
daar men ze

met zeer veel zorg koestert, om hen te

veiliger op te kweeken. De jongen deezer

Dieren worden met een hairigen huid ge-

booren, die hen dadelyk voor de koude
befchermt ; en dezulken zyn kort na de ge-

boorte in Raat om te loopen. Voorts baart

H % een@
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ETGEN- eene gantfche menigte van Dieren hunne
schap- jongen in de holen der aarde, en onder of

^ in holle boomen; daar men dikwerf de

dieren. Egels , de Buntfems , de Rotten ,
en der-

gelyken, met hunne jongen vind. Zoo dra

de jongen der leevendbaarende Dieren ge-

booren zyn, bevinden ze zig in ftaat om
te zuigen; ook maaken zy weldra verkie-

zing in de pram , daar ze meest aan lurken

:

en als zy volwasfen beginnen te worden ,

of hun voedfel kunnen zoeken , dan droogt

het zog in de borften op; en de Moeder,
die tot dus ver het Jong aanhaalde, byt

het vervolgens af. Deeze tedere zorg ,
tot

op dien t-yd, ontdekt men by ’t meerendeel

der Dieren; fchoon ’er ook eenigen ge-

vonden worden , die hunne eigen jongen

opvreeten ;
het welk inzonderheid by de Zwy-

nen, en fomtyds ook by de Honden en

Katten
,
plaats heeft, ’t Schynt den Wyfjes

van zeer veel viervoetige Dieren eigen,

datzy, nadebaaring, de Mannetjes afby-

ten , en dezelven van zig weeren
;

dat van
de Katten, wel byzonder, gefchied uit vree-

ze VQor de Katers, die de jongen wel eens

oppeufelen; ’t welk de Rammelaars der

Konynen ook fomtyds doen. Sommige vier-

voetige Dieren evenwel befchermen hunne
jongen eensgezind, en Man en Wyf be-

zorgen de jongen, beurt om beurt ,
als zy

voedfel noodig hebben. Voor ’t overige

zyn alle Dieren , van welke foort ze ook
mogen zyn, eene wanftallige (Monftreufe)
gefchapenheid onderhevig ; die , het zy

door
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door ziekte van het Mannetje of het Wyf-
je, het zy door ftooting , door fchrik , door

onnatuurlyk voedfel , of waarfchynlyk ook
wel door eene buitengewoone geilheid en
inbeelding, kan veroorzaakt worden. We-
gens zodanige mismaakte Schepfelen, zou
hier vry veel te zeggen kunnen vallen ; de-

wyl zulks al mede betrekkelyk word ge-

maakt , tot de vorming van een Dier in de

Voortteeling: dan wy hebben dit met op-

zet vermyd; dewyl wy ons voorgefteld

hadden , om te fpreeken van de volmaakte
uitwerkfelen der Voortteelinge, en niet

van de onvolmaakte vorming der Dieren,

zoo als zy aan toevallige oorzaaken onder-

hevig is. Niet twyffelende aan ’t geen de

alomvermaarde albinus my geleerd heeft,

dat , zoo men eens beweezen heeft
,
gelyk

ik oordeel dat ligt te bewyzen is , en ook
anderen, voor my, meermaals gedaan heb-

ben, dat een of ander gedeelte van een

Dier ,
door onnatuurlyke oorzaaken , wan-

fchapen kan worden, zulks mede in alle

andere deelen , en dus in het geheele Dier

,

kan gefchieden ;
hier aan niet twyffelende

,

zoo houde ik alle die monftreufe historiën

voor zaaken van weinig belang. Laat ons

derhalven, hier van afziende, liever na-

gaan ,
welke eigenfchappen ook de eierbaa-

rende Dieren met elkanderen gemeen heb-

ben.

De vrugt van alle de Eierbaarende Die-

ren ,
gelyk boven gezegd is , fcheid zig

,

kort na de voortteeling, van de baarmoe-
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der af 5 en word in een taai vlies, of eene

harde fchaal, die de vrugt omvangt, uit-

gebroed. Deeze broeding gefchied ge-

meenlyk door eene natuurtyke warmte,
het zy door die van het Wyfje of Manne-
tje zelve, het zy door die der zonne, of
ook wel door de eigen inwendige warmte
van het voortgeteelde Dier. Het eerfte

heeft veelal plaats by het Gevogelte. Meest
alle de Vogels, die op de boomen neste-

len, broeden hunne Jongen famen uit: het

Mannetje draagt dien tederen last veelal,

zoo wel als het Wyfje. De Wyfjes, ’t is

waar ,
broeden het fterkfte; dog als de

jongen gekipt z}rn, brengt het Mannetje
niet minder aas aan, dan het Wyfje: alle

kleene lieflyk zingende Vogeltjes hebben dit

eigen; vooral dezulken die van wormpjes
leeven: zelfs brengen de Roofvogels hun-

nen jongen het aas aan. De Watervogels
fchynen hier van uitgezonderd , en zoo ook
de Hoenderaartigen , die alleen door de

Henne uitgebroed worden , en welker jon-

gen dadelyk , na de geboorte , hun voedfel

zoeken: dat cgter niet gefchied, dan al-

leen onder de tedere zorg der Moeders.
Verder leert het geroep, het gepik en ge-

fchraaffel der Klokhenne, en zoo ook het

zagt gepiep en het dobberen der Eenden

,

de jongen zelven hun aas opfpeuren. Vee-
le Vogels komen kaal uit het Ey; maar an-

deren zyn reeds met een zeker pluis be-

dekt : het eerfte fchynt meest eigen aan het

Gevogelte , dat tusfehen de takken der boo-

men
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men word uitgebroed ; waarvan men nog- eigen-

tans het Reigergeflagt , de Ooijevaars , en schap-

meer dergelyken , moet uitzonderen
; wel- ^

ker jongen gebooren worden met een ze- DI£KEN#
ker dons , dat hen genoegzaam dekt. Dit

is aan meest al het Watergevogelte van dit

Land, en doorgaans ook aan al het Land-
gevogelte ,

vohlrekt eigen.

Onder de algemeene eigenfchappen der

Vogelen behoort ook, by uitneemendheid

,

derzelver neiging, om hunne Jongen te

leeren vliegen; fchoon anders het loopen

of huppelen de natuurlyke eigenfchap van
alle Dieren zy; onder bepaaling van eeni-

ge konstgreepen , die zy den jongen lee-

ren, om hun aas te vangen. Wyders heb-

ben fommige Vogelen, buiten de andere

Dieren, dit onderling gemeen, dat zy,

kort na de geboorte, of de voortbrenging

van een Ey, dadelyk weder anderen kun-

nen vóórtbrengen , zelfs tot een zeer groot

getal : dan deeze en andere byzonderheden

liaan ons by de nadere bepaaling der Clas-

fen breeder te onderzoeken. Alleenlyk nog
een kort woordje van de Eierbaarende In-

feóten, die zelven hunne eieren niet uit-

broeden. Hunne jongen hebben dit met
die der andere Dieren gemeen , dat ze door

de famenkomst der twee Sexen worden
voortgeteeld ; maar de ouden hebben geen

zorg voor de opvoeding hunner jongen.

Dan de Natuur bezorgt hunne eitjes en jon-

gen veelal in een donzig pluis , of tusfchen

blaadjes van boomen, enz., en de jongen

H 4 zoe-
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zoeken , zoo dra zy uit het Ey gekroopen
zyn , zelven hun aas ;

* op eene foortgelyke

wyze als alle de jongen der Visfchen. En
hier in vertoont zig een wonderlyk blyk

der Voorzienigheid; dewyl onder deezen

,

en zoo ook onder de meesten der Vogelen,
geen Dier hervoortkomt, dan juist in dien

tyd , wanneer ’er zyn voedfel te vin-

den is.

Eene menigte van jonge Vogeltjes naam-
lyk komt niet uit, dan op den tyd als ’er

Rupsjes en Wormpjes zyn. De Patrys en

Kwartel broed niet, dan tegen dien tyd,

dat de goude korenfchooven de drooge

graantjes op het vrugtbaar aardryk laaten

druipen. De Vischjes komen niet uit den

dop, of de wateren kriewelen van Worm-
pjes, Polypen, Raderbeestjes , en onzigt-

baar kleen gedierte : en de jonge gekorven
Dieren, welker Ouders meerendeels op ’t

einde van den Zomer , en in den Herfst

,

voortteelen, en daarop fterven, ziet men
veelal niet uit hunne eitjes komen, dan als

de bloeityd, de bloemen en jonge fpruitjes

,

doet uitbotten.

Dit heir van bloedelooze Dieren , fchoon

’t meest eierbaarend zy, en onder die be-

paaling behoore, verfchilt egter van alle de

overigen zeer veel , in deszelfs algemeene

eigenschappen. Voor al doet hunne ge-

daantverwisfeling, die van het Ey af be-

gint, en in een volwasfen Dier eindigt,

hen zoo merkelyk onderfcheiden , van het

geen in ’t algemeen van de bloedryke ,
lee-

ven-
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vende , en eierbaarende Dieren gezegd

kan worden; dat het, onzes eragtens , niet

wel mogelyk zy , om van alle de Dieren,

ten aanzien van het voeden en bezorgen

hunner Jongen , en dus ook, ten opzichte

der Voortteelinge , iets algemeens te bepaa-

len , het welk geene uitzondering van het

eene of andere onderhevig is.

Ten aanzien van den tyd der paaringe

der Dieren, kan men egter vry algemeen

zeggen , dat zy allen op een gezetten tyd

,

die hen tot paaringe en voortteelinge aan-

prikkelt, te famenkomen. De bekoorely-

ke Lente fchynt dat leevende vuur in de

Dieren aan te kweeken : het Aardryk , dat

bloem en kruid, geduurende den Winter,
in haaren fchoot te ruste gehouden ,

en
door die rust aan alles wat leeft eene ver-

nieuwde kragt gefchonken had , ontfluit in

de aangenaame Lente dat ftreelende lief-

koozende vermogen , om alles op nieuw
met die Godlyke drift te bezielen. Decze
werktuiglyke werkzaamheid, door die wy-
ze aanprikkelende natuurwet , wast en ver-

menigvuldigt, gaande gemaakt, fchynt zig,

in de lieve Lente , zoo wel in de Dieren

,

als in de Planten, ten klaarften te vertoo-

nen. De Mensch zelve , hoe zeer anders

van de overige Dieren hierin onderfchei-

den, als zynde in dit zyn vermogen aan
geene faifoenen of gezette tydcn bepaald;

de Mensch zelve , zeg ik
,

gevoelt in dat

jaargetyde, by uitneemendheid , die God-
lyke drift , welke ,

als ze naar den eisch
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srcEjM- beftuurd word , het zout van ’t dierlyke be-
scHAP-

ftaan jn »t algemeen, en van ’sMenfchen

^ leevcn in ’t byzonder is. De vernuftige

dieren. Mensch, bekoord door de zoo klaarblyke-

lyke uitwerkfelen van duizend vryeryen

,

van duizend kusjes onder de Dieren , fchynt

op dien tyd natuurlyk geneigd
, om op de

voortteeling der Dieren te letten. Hoe
menig een gewyde, hoe menig een onge-

wyde Schryver ontleent zyne befpiegelin-

gen niet van dat leevendmaakende Saizoen?

De Dichters zelven hellen altoos natuurlyk

over, om dat voortteelende vuur, dat in

de Lente de Dieren bezielt, tot voorwer-

pen hunner cierlyke gedagten te neemeiï.

Nu immers plukken zy allerleie Lentebloem-

pjes, met de jeugdige Herderinnen; dan

zingen zy vrolyke minnedeuntjes, met de

Vogeltjes , of kwynende minneklagten , met
de kirrende Tortelduif, en het loeijende

Melkvee. Buiten de voorwerpen, die de

Lente , en de befchouwing van de paaring

der Dieren aan de hand geeft , was de ziel-

ftreelendc Dichtkonst , in fommige opzich-

ten ,
even zulk een onvrugtbaar voort-

brengfel van ’s Menfchen geest , als een

Ey, dat door geen leevendmaakend ver-

mogen bezield is. Met regt zong dan on-

ze Vaderlandfche Dichter poot, die, op
het Land, door de Natuur begaafd

,
uit de

voorwerpen der Lente, zulke ftreelende

gedagten ontleend had :

Loof
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Loof en wemelende Lucht

Hoort men liefdedeuntjes zingen.

’t Minnen had nooit beter aart.

Zie
, ai zie , hoe alles paart.

En elders in een Lentezang.

Ja koomt : zoo leide ik u, daar Beek- en Boomgo-
dinnen

Een groen fluweelen vloer bedanfen hand aan
hand.

Neen blyft
;
de minnebrand

Word buiten thans geftookt, daar al de Diere»
minnen.

Hy , wien ’t verder behaagen mogte , om op
dit onderwerp een allerkragtigst en verruk-

kelykst Stukje te zien , waar van wy kort-

heidshalve hier niet wel Staaltjes kunnen in-

lasfchen, die leeze den fraaien Latynfchen

Lentezang van wylen den taalkundigen higt,

ofdeszelfs konftige Nederduitfche navolging

van den zoetvloeienden Dichter huizinga
bakker: of hy verlustige zig in de deftige

Befpiegelingen der Lente, van den Eer-

waardigcn engelberts.

Voorts heeft men, op dat wy, na dit

uitftapje, tot ons onderwerp wederkeeren

,

hier nog aan te merken
, dat het bovenge-

zegde , raakende een gezetten tyd ,
alfchoon

de Lente de voortteeHng by alle Dieren in-

zonderheid bevordere
, egter niet zoo vol-

ftrekt te verftaan zy, dat het, zonder uit-

zonderinge, op alle Dieren betreklyk ge-

maakt
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maakt kunne worden, ’t Is , onder veelen

van het kleine viervoetige en vliegende Ge-
dierte 5 zeer gemeen , dat zy meer dan eens

in ’t jaar Jongen hebben. Men vind ’er

onder de viervoetigen , die, kort na de

eerfte baaring en opvoeding hunner jongen,
terftond weder famenkomen en vermenig-
vuldigen. De Muizen , Rotten en Kony-
nen, zyn genoegzaam geduurig bezig met
voort te fokken : veele Vogels broeden
twee tot driemaalen in één jaar, en leggen

zelfs overtollige eieren. Ten aanzien van
Holland, mag men ook de bepaaling van
de Lente wel wat ruim neemen : dewyl de

ongeftadigheid van ons climaat de Lente
niet zelden in den Winter verkeert; en on-

ze Zomertyd zig eerst in de ftraalen der

Lentezonne koestert , als dat failben in an-

dere Landen reeds zyne voortteelingskragt

geoefend heeft. Hier door is het , dat de

broeding zelfs, zedert eenige jaaren ,laater

in dit Land volbragt word, en doorgaans

in ’t begin des Zomers plaats heeft. In den

Winter broeden ’er zeer weinigen , of gee-

ne Vogels; fchoon ’er eenige Huisdieren en

veel Runders in dien tyd baaren. Maar de

Herfst en de Zomer fchynen de faifoenen

der meeste Infeften te weezen; byzonder

der ftofvleugeligen, als daar zyn de Kapel-

len en Nagtvlinders : welker llerkfte uit-

botting en ontrolling evenwel in de Lente
gefchied; wanneer zy, onder de gedaante

van een Wormpje of Rupsje , uit hunne
eieren komen.

Vee-
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Veele Dieren, byzonder de groote viervoe- eigen-

tige Dieren, en zulken welkers natuur naast SCHAP~

aan den Mensch koomt , hebben gemeenlyk in ^
één jaar maar ééne dragtren men mag over dieren»

’t algemeen wel als eene vaste bepaaling Onder-

zeilen ,
dat de groote Dieren minder Zerk fcheiden

voortteelen dan de kleener. De Eierbaa-
baarhëid

rende Dieren, die veelvuldig voortteelen , e n groot-

zyn doorgaans veel kleiner dan de Leevend- te der

baarenden; waarom ook de Struisvogel een dieren»

wonder in onze oogen is : en de ondervin-

dingleert, dat de Koeien, de Paarden, en

de Menfchen , veelal maar één , fomwylen
twee , en zelden drie of meer Jongen te ge-

lyk voortbrengen. Dit fchynt af te hangen
van een wys beZier des Scheppers. Nade-
maal de grootere Dieren meer voedfel noo-

dig hebben dan de kleeneren, zou ’er ze-

kerlyk een meerder gebruik van fpyze moe-
ten volgen, indien de eerZen zoo Zerk in

getale voortfokten als de laatZen; welker

verwoestingen zeer dikwils ten uitterZen

gedugt zyn ; als , by voorbeeld , in de Veld-

muizen blykt: des ’er, volgens de tegen-

woordige fchikking van ’t voedfel, weldra

gebrek aan fpyze zou zyn , als de grootere

Dieren zoo zeer vermenigvuldigden, ’t Is

ook gantsch aanneemelyk, dat de groote-

re Dieren Zerker van ledemaaten zyn , en
langer leeven kunnen dan de kleeneren;

die , of zig zelven verwoesten , of door an-

deren , welken zy tot voedfel Zrekken ,
ver-

nield worden. Hoe volmaakt tog is alles

tot het vereischte beZaan van ’t Heelal in-

ge
*
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eigen- gericht! Et; hoe kragtig leid alles ons op
schap- ter eerbiedige erkentenisfe van de wysheid

des Albeflierders ! Een denkbeeld, waar

dieren, toe we in dit Huk der voortbrenginge der

Dieren te meer opgewekt worden , als men
nagaat , hoe veel reden men heeft om zig

te verwonderen over die wyze fchikking

des Scheppers , volgens welke de leevend-

baarenden gemeeniyk niet meer bevrugt

worden , na dat zy ontvangen hebben. Men
kan deeze Helling,, ’t is waar, niet wel in

den volflrektflen zin bewyzen , maar ’t is

ten minflen zeker, dat de overbevrugting

,

(Juperfatatio ,) zeer twyffelagtig is: en

fchoon het , ten aanzien van den Mensch

,

een twistappel der Ontleedkunde zy , of

men eene bovengewoone bevrugting hebbe
te erkennen, dan niet; mag men egter

veilig beweeren , dat zulks gemeeniyk geen
plaats heeft; en dat men een enkel zonder-

ling geval van die natuur, zoo ’t immer-
meer mogte gefchieden, niet wel tot het

geheele Huk der Voortteclinge kan betrek-

ken. Met de Eierbaarenden is ’t geheel an-

ders gelegen: een Vogel laat zig dagelyks

bevrugten , fchoon zy een bevrugt Ey in de

baarmoeder hebbe. Deeze geduurige bevrug-

ting houd aan , tot zoo lange dat de eier-

Hok geheel uitgeput zy ; en dezelve is van
eene weezenlyke uitwerking. In de vier-

voetige Dieren, byzonder de Mannetjes,

is altoos wel een vermogen , om voort te

teelen, en zy oeffenen werkelyk die kragt,

als in de Honden blykt: dog het Wyfje is
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bepaald, aan een zekeren tyd, na welken het

niet meer ontvangt, ’t Is inmiddels aanmer-

kelyk, dat de Teeven, onder de Honden,
zig van allerlei Ras laaten dekken ; en daar

door ook vermengde jongen voortbrengen

;

tot een ontegenzeggelyk bewys voor de ver-

menging der Sexen van een verfchillend

Ras. De Mensch alleen
, zegt men , teelt

op alle tyden voort : ’t is waar , en men kan
’t niet ontkennen , dat de Mensch , by uit-

neemendheid,met die driften en dat vermo-
gen bedeeld is; ja, ’t fchynt zelfs, dathy,
in de kragt zyner jaaren ,

eene zeer over*

vloedige teelftoffe bezit
;
maar ondertus-

fchen moet men evenwel toeflemmen
, dat

deeze ftoffe, na de gedaane bevrugting,

gewoonlyk geene voortteeïende uitwerkfels

in de Vrouwen heeft. Misfchien oeffent

zy haare kragt op eenige (Mola) onbezielde

klompen : veelligt deelt die menigte van
teelftoffen eenig voedend vermogen aan de

baarmoeder mede : dog wy kunnen hier

omtrent niets op vasten grond bepaalen;dit

alleen is zeker; Natura nihil fecit frustra y

' „ de Natuur heeft niets vergeefsch gefcha-

pen .

Wat den tyd van de Dragt der Dieren

betreft , dezelve is van eene aanmerkelyke
verfchillendheid. De Mensch telt negen
maanden; fchoon men gevallen meene te

hebben, in welken die tyd, by buitenge-

meene omftandigheden , al vry wat ver-

lengd of verkort is geworden : dan moge-
3yk werken de inzigten der eerbaarheid , en

EÏGEINT^

SCHAP-
PEN
DER

DIERfiN.

De tyd
der

Dragt ia

de DIE-

REN.



eigen-
schap-
pen
DER

DIEREN.

De tyd

van voj-

wasfen-
hcid der

DIEREN.

1 2

8

NATUURLYKE HISTORIE

de fchande voor fnoepreisjes hier meerder ,

dan de natuur en de waarheid. In de Pie-

ren althans befpeurt men zulks niet : allen

baaren zy op hunnen tyd , ten zy by ’t wer-

pen van verdorven en verftorven vrugten.

De tyd der groote Dieren, als daar zyn
Koeien en Paarden , rekent men by Maan-
den

;
en die der kleeneren vermindert tot

Wecken; als by de Honden, Katten, en
veele Vogelen

;
en de nog kleeneren heb-

ben een tyd van Dagen
;

als de Visfchen

,

welker kuiten of eiertjes veelal binnen agt

a negen dagen leevende fchepfeltjes vertoo-

nen: dan dit hangt zeer veel af van de

warmte; die, naar maate datze beftendig

of onbeflendig zy, de uitbroeding bevor-

dert of vertraagt. Aan deeze verfcheiden-

lieid, hier uit ontftaande, zyn de gekor-

ven Dieren bovenal onderhevig: fommigen
van derzelver eitjes, die tegen den Winter
gelegd zyn , blyven een geheel faifoen

over ;
anderen , die in den Zomer voort-

komen, zyn dikwerf binnen weinig dagen

uit den dop ; en zeer veelen
,
gelyk die der

Vliegen, in weinig uuren;ja eenigen fchy-

nen leevende eieren, dat zyn wormagtige
eieren, te leggen, die aaniionds leeven,

zoo als die van de Vleeschvlieg. In één
woord , de Natuur is in dit Ruk zoo onbe-

paald , als zy in de wyze van voortteeling

zelve is. Wyders hebben alle de Dieren

ook een tyd van volwasfenhcid , op welken

zy weder voortteelen. De groote Dieren

hebben veelal langen tyd werk , eer zy tot

dien

/
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dien ftaat komen ; dog de meeste kleenere

Dieren , waaronder ook de Vogelen , zyn

in één jaar, en minder ,
volwasfen ;

de Vis-

fchen egter hebben gemeenlyk meer tyds noo-

dig ;
dog de tyd haarer volwasfenheid , boe

lang men denzelven ook Hellen wil, belet

niet , dat zy fpoedig voortteelen , en fommige
dikwils., na één jaar groeijens , al kuit fchie-

ten. Ik weet niet of ik in dit opzicht wel
mis zou hebben , zoo ik beweerde , dat alle

Dieren van dit Land traager ter volwasfen-

heid komen , dan elders ; in de Menfchen is

’t gewis; dewyl men de Manlyke jaaren, en

den Huwbaaren ftaat der Vrouwen, hier

laater befpeurt dan in heeter Landen; dog
hier van in ’t vervolg nader.

Alle deeze Dieren hebben, in den ftaat

van Volwasfenheid, vaste en harde be-

weegbaare Ledemaaten , die het lichaam on-

derfteunen, en van de eene plaats na de

andere brengen : en deeze harde ledemaaten

worden , door weekere beweegelyke Spieren

en Zenuwen , die een ontlpannend en intrek-

kend vermogen ter beweeginge hebben , be-

kleed en bewoogen. Deeze ledemaaten ,

fchoonze allen Dieren gemeen zyn, vertoo-

nen zig egter, ten aanzien van derzelver

form en eigenfehappen , onder zeer verfchil-

lende gedaanten, in onderfcheiden Clasfen.

In de groote Dieren , de viervoetigen
, de

vliegenden , en de zwemmenden , ih de
Visfchen, en in eenige kruipende Dieren

,

zyn de beenderen inwendig, en de be-

kleedfels uitwendig; maar in de gekorven
III. deel. I Die-
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Dieren zyn de beenderen , of liever hoorn-
agtige dcelen, uitwendig, en de weeke
Spieren en Vezelen inwendig.

By de eerstgemelden
, naamlyk de grootere

Dieren, zyn de Beenderen vast, en van een

byzonder maakfel en flof, naarden aart van
het Dier. De viervoetigen hebben hunne
Beenderen meerendeels met merg gevuld

; en
dezelven zyn op eene wonderlyke wyze in de

gewrigten faamgevoegd , naar gerade van het

gebruik , waartoe ze dienen moeten. Dus zyn,

by voorbeeld , de grove en zwaare Beende-

ren ,
als de Schenkels en Dyebeenderen , enz.

gefchikt, om het Dier te draagen; de ligtere

Beenderen , als de Ribben , om de edele inge-

wanden te befchermen
; de voorpooten of

handen ,
om hun voedfel te bekomen , of an-

dere werktuiglyke verrigtingen te doen ; en
het Hoofdbeen , om de Hersfenen te befcher-

men. In de Vogelen heeft de Natuur de
Beenderen hol en ligt gemaakt, ten einde

de lichaamen dier Schepfelen in Haat te

Hellen , om te kunnen vliegen : en daar de
looppooten ,

of de fleunbeenderen der vier-

voetige Dieren , met een hairigen huid be-

kleed zyn, vind men die der Vogelen met
een lederagtig of fchubagtig vel bedekt. De
Beenderen der Visfchen zyn ook zeer ligt

,

veelal zonder merg of eenige holligheid;

dog zeer vast; en doorgaans niet zoo be-

weegelyk in hunne famenvoegingen , als

die der andere Dieren: in fommigen, als

in de Roggen en Haaien, zyn de Beende-

ren kraakbeenig. Dan, hoe verfchillende

de
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de Beenderen in de Dieren zyn, zoo fchy-

nen de Tanden in de Visfchen en in de

viervoetige Dieren, door eene ivooragdge

zelfstandigheid , elkanderen zeer veel hoofd-

ftoflyk gelyk te zyn.Voorts is al het gebeente

,

zoo der Vogelen als der Visfchen , en van ’t

viervoetige Gedierte, op zoodanig eene

wyze gefchikt, dat het, ten opzichte van
de verdeeling, die men, ten aanzien van
den Mensch, in agt neemt, grootendeels

met dat der Menfchen overeenkome. Men
kan naamlyk alle de Beenderen zeer ge-

voeglyk onder eene drieledige verdeeling

brengen ; als daar zyn , de Ruggegraat , die

,

uit wervelbeenderen faamgefteld zynde , de

borst der Dieren aan zig verbonden heeft

;

waar mede de armen, de vleugelen of
zwemvinnen verknogt zyn : dit noemt men
het Rif

;

dat wyders onderfteund word
door de beenen, pooten, of het liaartein-

de in de Visfchen; en boven op of aan

het Rif is het hoofd gehegt. Deeze drie-

ledige groote hoofdzaaklyke verdeeling der

Beenderen is aan alle de Dieren gemeen,
en derzelver verder onderfcheid behoort

tot de afzonderlykebefchryving der Soorten.

In de kleenere Dieren , en wel byzonder in de

gekorven , zyn de Beenderen , als reeds ge-

zegd is , uitwendig ,
gelyk in de Kreeften ten

overvloede blykt. Niettemin zyn derzel-

ver , Beenderen ook in de Hoofd- , Borst- en
Buik-beenderen , veelal faamgegroeid , te on-

derfcheiden; dog ze verfchillen van die der

grootere Dieren wel byzonder daar in ,
dat

I 2 ze
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ze zig niet in holle gewrigten draaien en bc-

weegen. De beweeging der Beenderen ge-

fchied naamjyk in de gekorven Dieren, by
wyze van overeenfchuiving , zoo dat ze

als fcharnierei) bewoogen worden, en in

de Wormen is geen Gebeente dan alleen

ecne dikke huid met eene inkrimpend

kringswyze famentrekkcnde beweeging.

Voor ’t overige zyn onze groote Dieren,

fchoon ze aan veele ziekten, en wel by-

zonder aan ongemakken in de pooten , on-

derworpen zyn , veelal zeer grof en zwaar

van gebeente; welke by uitftek bekende

eigenfehap der Nederlandfche Paarden en

Osfen den Ouden reeds bekend is geweest ,

van waar onze grove Vriefche en Holland-

fche Paarden oudtyds fterk gezogt wierden.

Raakende de Bekleedfels, die naast de

Beenderen onze opmerking vereifchen , daar

omtrent Raat te melden
;
dat , buiten het Been-

vlies ,
deVliezen en Peezen , die de beenderen

famen verbonden houden , de Vleeschfpieren

in de Bloedryke viervoetigen en de Vogelen

,

en de Vischagtige Spieren in de Visfchcn , de

voornaame inwendige deelen der Dieren zyn.

Als mede dat
,
in deeze Spieren en Vliezen

,

die zig met allerleie vlakke , kromme , rechte

,

enfehuine rigtingen, door hunne peesagtige

uiteinden aan de beenderen hegten, de

aderen ,
flagaderen , zenuwen , chylvaten

,

zaadvaten, en wat des meer is, takswyze

verfpreid liggen ; tot dat ze wyders , door

de Spieren gevlogten, en als wonderlyke

Boomtakjes, door de Spierbladeren , om
zoo
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zoo te Ipreeken ,
verfpreid zynde , eindi-

gen in de bronaderen des dierlyken lee-

vens , te weeten, de Ingewanden. Dee-

zen verdeelt men gemeenlyk in alle Die-

ren , wel hoofdzaaklyk in de Borst- en

Buik-Ingewanden. Alle Dieren, zoo wel

de kleenen als de grooten, hebben in de

BorstL, voornaamtyk, het Hart en de Lon-
gen ; mitsgaders in den Buik , de Maag , de

Lever, de Nieren, de Darmen, de Teel-

deelen, enz. De plaatfing, fchikking en
hoofdeigenfchappen deezer deelen , zyn in

alle Dieren na genoeg overeenkomltig

;

hoewel nogtans indiervoegen ; dat derzel-

ver ontelbaare foortlyke onderfcheidingen

altoos , door eena meerdere of mindere by-

zonderheid, van het algemeen afwyken.
• By dit alles , dat tot het inwendige geitel

der Dieren behoort, Haat ons nu verder

nog het oog te vestigen op derzelver uit-

wendige bekleedfelen , of hunne Huid. Ge-
lyk ieder Boom zyne kern, en eene voe-

dende korst van vaten heeft, en die kor-

tten wederom door eene vaste ruwere bui-

tenfchors omvat en befchermd zyn , zoo
worden ook de tedere en weeke vaten der

Dieren, mitsgaders derzelver Spieren, in

den omflag van een vast bekleedfel, be-

waard; wrelk bekleedfel men de Huid der

Dieren noemt. Dan , dit bekleedfel
, fchoon

aan alle Dieren
, hoe genaamd

,
gemeen

,

yerfchilt , in de onderfcheiden foorten van
Dieren, zeer veel van elkanderen , in ge-

daante, in koleur, in zagtheid, in hard-

I 3 heid.
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eigen- heid, in glans, in dofheid
, enz. De ver-

schap- fcheidenheid, welke hier in plaats heeft,

der opent ons een bekoorelyk tooneel van oog-

dieren. Rrcelende verwisfelingen , dat ons in der

Dieren befchouwing gaande houd; temeer
daar dezelve dermaate duidelyk in ’t oog
loopt, dat de eenvoudigRe Mensch, gantsch

onkundig van fchrandcrc of geleerde fa-

menftellen , op het enkele aanfehouwen van
die uiterlyke bekleedfelen der Dieren, ge-

voegd by hunne geftalte , dezelven kent en

dadelyk onderfcheid. Dus weet hy , en dit is

ook het geene hier ,
en in onze Verdeeling bo-

venal te Rade komt, dat een viervoetig Dier

de Huid met hair bedekt heeft; dat dcezehai-

ren in het eene Dier wollig en zagt zyn , als in

de Schaapen ; in het andere hard en borflelig

,

als in de Zwynen; en anderen wederom
kort en glad, gelyk ze zig in de Paarden

opdoen; waarby nog aan te merken Raat,

dat deeze hairen der Dieren fomtyds takag-

tig zyn, en fomwylen als enkele hairtjes

fcherp eindigen.

DeVe- In de Vogelen geeven de verfchillende

tieren Pluimaadjen mede eene reeks van aange-
dervo- naame verfcheidenheden aan de hand; dit
G£LEN

‘ gaat zelfs zoo verre, dat ik niet vreemd
zou zyn , van ’er eene geregelde Rangfchik-

king, ten minRen met opzicht tot die van
Holland, uit af te leiden. Immers hebben
de flroeve vederen der Roofvogelen, de

fpitfe vederen der Spegten , de korte don-

zige vederen der Watervogelen, de hairi-

ge vederen der Duiven, en der Hoende-
ren,
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ren, immers hebben die allen zeer aanmer- eigen-

kelyke byzonderheden , die zig zelve * zo in de SCH^ p-

foorten , als in de befchouwing , op hunne ^
plaats nader zullen doen blyken. ’t Zyvoof DIEREN .

tegenwoordig genoeg , raakende deeze Ve-
deren, nu nog te melden, dat de Vogels,

in onderfcheidinge der viervoetige Dieren

,

welker Huid met hair bedekt is
,
uit de ope-

ningen (poriën) van hun vel, hoornagtige

buisjes laaten voortfpruiten , die zig in zag-

te , drooge , olyagtige vezeltjes
, welken men

Dons of Vederen noemt , uitfpreiden , en

op elkander vloegen. Deeze Pluimen zyn
algemeen den Vogelen eigen; en fixekken

hun
,
gelyk het hair op de viervoetige Die-

ren , zoo tot befcherminge tegen de koude

,

als tot een weezenlyk nut ter Voortteelin-

ge; en ze zyn hun wel byzonder eigen,

met betrekkinge tot dat opmerkenswaardi-

ge vermogen , dat hen bekwaam maakt om in

het Lugt-elemcnt te zweeven en te vliegen.

Even zoo is ook het bekleedfel der Vis- De Huid

fchen eigenaartig gefchikt, ten einde hen in der VIS-

flaat te ftellen , om de ftroomen te door-
SCHEN *

wandelen , en de wateren te klieven. Dee-
fcen tog zyn de fchubben zoo algemeen , als

de hairen aan het viervoetige Gedierte, en

de vederen aan het Gevogelte. Dan ook
daar omtrent Haat in agt te neemen, dat

dit bekleedfel mede allen Visfchen niet

op eenerleie wyze gemeen zy. Hier ver-

toont zig de goudgeele Carper , met fterke

,

groote , en daar de flymerige Zeelt , met
zeer kleene fchubben: deTarbot draagt groote

I 4 ge-
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gedoomde en klecne gladde verfpreide fchub-

ben op de Huid; terwyl andere Visfchen,

als de Haaien, eenefcherpc ruwe gefegrein-

de Huid hebben : de Aal en Paling integendeel

fchynen ongefchubd, hebbende flegts een

taai glad vel ; dat onder fommige der Vis-

fchen mede gemeen is , dog ver het meèrcn-
deel is meer of min gefchubd. Voegt hier

nevens nog, in ’t voorbygaan, dat, zoo
de Vogelen en de Visfchen ,

als de vier-

voetige Dieren, veelal aan de Neus eene

foort van Knevels draagen
; dat egter by de

viervoetige Dieren , daar ze hairig zyn ,
algc-

meener plaats heeft , dan by de anderen (*).

Wat eindelyk de gekorven Dieren aan-

gaat, hunne Huid is, gelyk zy zelven, aan

eene groote verandering onderworpen.
Over ’t algemeen kan men evenwel zeggen,

dat zy in hunnen eerften ftaat eene velagti-

ge en weeke, maar, in hunnen tweeden of

derden ftaat, eene harde of hoornagtige Huid
hebben ; en dat ze voorts in hunnen vol-

wasfen ftaat, met onderfchciden bekleed-

felen voorzien, bevonden worden; die, of

hard zyn, gelyk in de Torren; of hairig,

gelyk in de Byen en Vliegen
; of week en

meelagtig, gelyk in de ftofvleugelige Ka-
pellen en Nagt-vlinders te befpeuren is.

Zoo mild, zoo heerlyk, zoo \rerfcheiden

vertoont zich de Natuur! Zoo verftandig

heeft God alles gcfchapcn ! Die voortreffe-’

iy-

'(*) Zie baster, Verh. over de Sekleedfelen der

Dieren . Holl. Maatjch . VJ. Deel, BI. 746.
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lyke wyze aaneenfchakeling van verfchei-

denheden in der Dieren beldeedfelen , in

derzelvcr geftalte , faamgeftelde Beende-

ren , Spieren , Vaten en Zenuwen , is der-

maate verfchillende , dat elk Diërlyk Ge-
ilagt iets b37zonders hebbe ; het welk ons

ons onvermogen doet bezeffen , om ’er al-

gemeenc bepaalingen van op te geeven.

Wy fluiten hier op ieder voetüap , en ont-

dekken altoos iets in het eene Geflagt , dat

ons verhindert om het algemeen te maaken

;

dewyl wy’t tot geen ander mogen overbren-

gen: en evenwel zyn het die zelfde bekleed-

felcn , die ons tot eene natuurlyke Rangfchik-

king moeten dienen ; voor zoo verre ’er ee-

nc ecnftcmmigheid voor ons oog zig opdoe.

Vergenoeg u dan
,
geagte Leezer , met

dit flaauwe fchetsje, dat ik hier flegts ter

loops heb kunnen voordraagen; en blyf

my met geduld vergezellen in de verdere

befchouwing van nog eenige algemeéne Ei-

genfchappen der Dieren , en der voornaam-
fle byzonderheden , die daar omtrent onze
aanmerking afvorderen.

Hier toe behoort zekerlyk , als iets dat

'genoegzaam allen Dieren gemeen , en on-

zer befpiegelingen overwaardig is , de Stem
of het Geluidgeevende vermogen der Die-

ren^). Dat fpreekende geluid, die gezel-

lige aankondiging van der Dieren reden ,

ge
“

GO Zie hier over Uitgezogte Verhandel. V. Deel,
'Blaciz. 520. En eene Verhandeling van c. bonnet, in

zeilde Werk, VI. Deel, Bladz. 31.
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eigen- gevoeligheid en aandoeningen, onder el-

schap- Gander, is waarlyk geen geringe uitfluiten-

der de algemeene eigenfehap van het Ryk der

dieren. Dieren, buiten dat der Delfftoffen en Plan-

ten. In de laatstgemelden tog ontdekt men
geen fchaduwe van iets dergelyks ;

terwyl

het daarentegen zelfs in de geringfte Die-

ren plaats heeft. De Hoorn-flekken , mitsga-

ders de Oesters zelven
, doen een ftil geknars

hooren ; en de Muggen en Vliegen , fchoon zy

door den mond geen geluid flaan
,
kryfehen

en zingen door hunne vleugelen ; ook fpree-

ken de Knorhaanen, de Negenoogen , de

Voornen en Carpers, door een zeker ge-

fluit, tot elkander. En klimmen wy van

het Gedierte , dat zyne ftille famenfpraaken

in de wateren voor ons verborgen houd,
op, tot de lieflyke gorgelen der Vogelen;
wie is ’er dan , die de ftem der Leeuwrik-

ken , hunnen Schepper in de hoogte loo-

vende, de fpraak der Kraaien en Aexters,

de ter optogt roepende ftem der Reigers en

Oijevaars, de kirrende vryaadje der Tortel-

duiven , de muzikaale accoord gezangen der

Nagtegaalen, en van duizend andere Vo-
gelen; als mede de waarfchouwende ftem

der zorgdraagende Klokhenne, en foort-

gelyken ;
wie is ’er , zeg ik

,
die deeze al-

len hoort , en dit wonderbaare dierlyke

vermogen niet als iets byzonders in de Die-

ren erkent? En wat getuigen ons het ge-

loey der Runderen , het gerunnik der moe-

dige Hengften en togtige Mcrrien , het ge-

piep der Muizen , het geblaf der Honden ,

het
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het gemaauw der Katten , en ontellyke an- eigen-

dere geluiden der Dieren? Wat getuigen SCHAp-

ons die anders , dan dat de Dieren bedeeld ^
zyn met een ingefchapen vermogen, waar Dier*n.

door ze in eene voor hun verftaanbaare

taal met elkanderen kunnen fpreeken. ' En
flaan wy, in de befchouwinge hier van het

oog op ons zeiven , met welk een eerbiedi-

ge dankbaarheid moeten wy Menfchen dan
niet aangedaan zyn, jegens den Schepper,

daar wy , door zyne goedheid , by onze re-

delyk denkende Ziele, dat vermogen van
verftaanbaar te kunnen fpreeken, by uit-

neemendheid , bezitten. Hier door kunnen
wy in alles der Dieren geluiden navolgen,

onze ftcm , op verfchillende wyzen , on-

derfcheideniyk leiden , en der Natuure zel-

ve door de konst veelshands behulpzaam
zyn. Dit heeft ons daar en boven in Haat

gefield, om, door de vlugge Pen en de

voortrefFelyke Drukkonst, zelfs zwygende
te fpreeken, tot alle volkeren, tongen en
natiën; terwyl we ons, by dit alles, nog
vleien met de zoete hoop , van , na dit Jee-

.ven ,
de taal der Engelen in ’t Hemelhof te

zullen kunnen fpreeken. Hoe zeer zyn wy,
dus boven de Dieren begaafd , verpligt den
Lof des Scheppers te melden, alle de da-

gen onzes Leevens! Geduurende dat tyd-

beltek, het welk ons, benevens het Ge-
dierte , hier op Aarde vergund is te leeven

;

waar omtrent insgelyks eene aanmerkelyke
verfcheidenheid onder de Dieren plaats

heeft; des het wel der moeite waardig zy
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éigen- hier van nog met een kort woord gewag te
SCHAp- maaken.

der Want fchoon men den onvernuftigen

dieren. Dieren niet wel eene angstvallige vrees ei-

Zugt gentlyk tegen den Dood kunne toefchry-
voor liet ven , voor zoo ver we geen gronds genoeg
keevcns- hebben, om hun een denkbeeld van den

onder de Dood, of der vernietiginge van hun be-

dieren. Haan , toe te eigenen , befpeurt men egter

altoos in hun eene zugt, ter behoudinge

van hun leeven , en eene fterke aandoen-

lykheid tegen alles wat hun doodlyk is
,
ge-

paard met zoodanige uitwerkfelen , dat ze

ons ten minften voor het verlies van hun
leeven fchynen te vreezen. Dit is zoo ei-

gen aan alles wat leeft , dat zelfs het gering-

fte Diertje de uitérfte poogingen aanwen-
de , om dat dierbaare pand te bewaaren, en

op allerleie mogelyke wyze te befchermen

;

des deeze zugt voor ’t leevensbehoud met
het hoogfte recht te tellen zy onder de al-

gemeene Eigenfchappën der Dieren. Wy
zien wel dat de Planten kwynende hunne
allerlaatfte lappen verfpillen, om weder
uit te botten : een afgehouwen Boom , een

taaie Eik , een vaste Yp of weeke Linden-

boom ,
fpruiten nog lange , na dat zy ge-

zaagd en gekliefd zyn , uit, tot dat de lee-

vensfappen geheel verdroogd zyn. Dan
deeze pooging ontftaat uit de werktuiglyke

eigenfehappen der Vogten ; maar in de Die-

ren befpeurt men geheel iets anders
;

hier

werkt een redeneerend beleid
; men ont-

dekt in hun eene zorg om ’t leeven te be-

Avaa-
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tvaaren , en fchynt eene vrees van het zei- eigen-

ve te zullen verliezen
,

te befpeuren. Het schap-

kleenfte Vliegje fleept de wiekjes na, en ^
ontworflelt dus den dood , zoo lang het dieren.

kan, op afgebrooken pootjes; een aange-

fchooten Vogel, even in de wiek ofpoo-

ten getroffen , fladdert zoo lang ’t hem mo-
gelyk is, met verlamde vleugelen , of hup-

pelt op verminkte pooten , om ’t genot van

’t leeven te rekken ;
dit doet een getrof-

fen Eindvogel of Duikelaar, ter zyner be-

fcherminge, uuren lang onder water bly-

ven , en even met den bek tusfchen het

kroos ademhaalen. En wat zal men niet

zeggen van de grooter bloedryke Dieren ?

Nooit zal men met een gezond Paard voor-

by een kreng van zyn geflagt, of voorby
eens Vilders plaats ryden, of het zweet
breekt hem uit; hy ziet angflig, en runt

,

van vreeze geprikkeld , fterk door. En als wy
agt geeven op de Osfen , Koeien of Schaa-

pen ,
die voor de Slagthuizen der Vleesch-

houweren ter flagtbyl gereed ftaan , fchynt

men dan niet, uit hun droevig geblaat, op

. het fcheiden hunner makkers , of uit hun-

nen droefgeestigen ftand , en kortom , uit

alle hunne beweegingen , merkelyk blyken

van hunnen angst te befpeuren? ’t Is waar,

men neemt een Schaap of Os ten voorbed-

de van. geduld en zagtmoedigheid , in het

leiden ter Slagtbank: maar dit neemt niet

weg dat zy egter beangst zyn , als ’t daad-

lyk op. fterven aankoomt. Waarom tog

,

zoo die lydzaamheid hunne ongevoeligheid

voor
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eigen- voor ’t fterven aanduid , waarom moeten zy
schap- dan mct geweld gebonden worden ? Waarom

^ anders , dan om dat ze den dood ontloopen

dieren, zouden V En hoe is ’t met ons Menfchen
gefteld? Buiten eenige krankzinnige of
moedelooze Menfchen , die , door tegen-

fpoed gefolterd, den dood niet vreezen,

maar denzelven zoeken , zyn ’er zeer wei-

nigen, ja, als men afgeleefde menfchen,
en die nog niet allen , uitzondert

, mo-
gelyk geen één , die niet natuurlyk naar het

leeven haakt, terwyl hy een inwendigen

angst tegens den dood gevoelt; en mis-

fchien word deeze angst in de krankzinni-

gen en moedeloozen, ja zelfs in de zooge-

naamde Helden , flegts door een fchyn be-

dekt (*). Die angstvalligheid tegens den

dood
,
gelyk ook tegens andere fchadelyke

dingen , fchynt in den Mensch eene trilling

,

eene koude klamte of huivering te veroor-

zaaken; en uit het angftige zweeten dat

de Paarden en Runderen , in zoodanige om-
ftandigheden , doen, mag men veilig ge-

noeg befluiten , dat eene aandoening van
die natuur ook in de Dieren , by trappen

,

op eene foortgelyke wyze, werkt. Daar
benevens word men ook wel in den Mensch
gewaar eene toeknyping van den aars , en
dikwils het ontlasten van den afgang : dat

men ook in 'de Dieren ontdekt; vanwaar
de

(*) Zie hier over Nieuwe Vaderlandfche Letteroeff.

V. Deel, Bladz. 431 en 432.
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de bekende uitdrukking; ,, Hy poepert van

angst” ;
en misfchien is deeze ontlasting van

den afgang, in de ftervende Dieren, het

laatfte uitwerk fel der vreeze van het leeven

te zullen verliezen.

Alle Dieren naamlyk zyn bepaald aan een

zekeren leevenstyd , waarin zy , van jong

ouder, en fomtyds zeer oud worden. On-
der de Dieren is ’er geen , die zoo veel tyds

noodig heeft , om ter volwasfenheid te ko-

men ,
als de Mensch ; ’er verloopen agttien

tot twintig jaaren eer we recht huwbaar
zyn: dog het onderfcheid van gewas en
kragt, en bovenal dat van ’t klimaat, geeft

hier een zeer groot verfchil. Even zoo is ’t

gelegen met het onderfcheid des ouderdoms

;

dan over ’t algemeen is hy onder de fterklte

Menfchen te tellen , die een gezonden ou-

derdom van tagtig of negentig jaaren be-

reikt. De meeste andere groote Dieren

zyn , binnen drie of vier jaaren
, volwasfen

,

en ter voortteelinge bekwaam; het mee-
rendeel der kleeneren zyn met het jaar in

ftaat om zig te vermeenigvuldigen
; terwyl

de gekorven Dieren op ’t oogenblik dat zy

,

na hunne gedaanteverwisfeling
, uitkomen

,

volwasfen zyn, en terftond paaren; dog
hun leeven duurt ook niet lang na dien tyd.

En ’t is een vry doorgaande ftelling , dat

alle Dieren gemeenlyk vroeger fterven,

naar geraade dat zy vroeger volwasfen zyn
en voortteelen. Het Haft leeft maar éénen
dag: binnen dat korte tydbeftek word het

gebooren , bereikt het zyne volwasfenheid,

teelt
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teelt het voort en fterft; waarom het ook
wel den naam draagt van Ephemerus, He-

merobius en Diaria , of Eendagsvlieg . In

één woord , alle Dieren hebben hunnen ge-

zetten tyd, binnen welks verloop zy ge-

meenlyk gebooren worden, leeven, voort-

teelen en fcerven
; tegen welk laatfte lot al-

les wat leeft , ineen zekeren zin, meteen
natuurlyken afkeer , aangedaan is.

Overeenkomftig met deeze zugt voor
het leevensbehoud , ziet men ook dat

alle Dieren natuurlyk hunne doodvy-

anden vreezen, en dezelven tragten te

ontgaan ;
terwyl ze onderling zoo gefchikt

zyn, dat de eene foort zyn beftaan in het

verderf der andere vinde. Dit is eene by-

zonderheid aan alle Roofdieren gemeen

,

waar door de eene foort het evenwigt van
het getal der andere in de vereischte orde

houd. De Mol aast op Aardwormen, en

vernielt de Pisfebedden; de Molbegraaver
en de Kraaien loeren op derzelver Hin-

kende ingewanden ; en de Gieren vefflin-

den wederom de Kraaien. De Mieren-

Leeuw vangt met list het naarftige geflagt

der Mieren; en de Nagtegaalen intusfehen

vervolgen den Mieren-Leeuw. Onder de

Visfchen aast het kleene aasje op Water-
diertjes; het Aasje word door een happig

Baarsje vervolgd ; het Baarsje door den
Snoek ; en dat gulzige Dier beeft voor de

angelroede der Visfchers. Torva lecena fe-

quitur lupum, lupus ipfe Capellam. ,, De
norfche Leeuwin vervolgt den Wolf; de
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Wolf het onnooze Lam”. En hoe deerlyk

worden de tedere ingewanden , benevens

de huid der Dieren , doorknaagd door eene

menigte van Wormen en andere Infek-

ten. De onreine fchamele Armoede krabt,

met vuurige nagelen, de hongerige Luis

van de fchurfde huid
; terwyl dat affchuwe-

lyk Dier, door een fteekend knaagen, den

afgematten Mensch in zynen flaap ontrust.

De fchoone Sexe beeft voor de roode vlek-

ken , die een Vloo op den blanken boezem
en hals nalaat , of fchrikt voor den vuuri-

gen fteek der Mugge , die zig vet mest met
Menfchenbloed ,

en de bedfponden van een

brommend geruisch doet wedergalmen.

Raadpleegen we den vernuftigen redi , over

dit onderwerp ;
hy zal ons in elk Dier by-

na deszelfs bloedvyand vertoonen; ja doen
zien, dat de pluimaadje der Vogelen zelve

niet vry is van zulke verwoesters. En

,

vraagt men de teerhartige Moeders naar

derzelver kwynende zuigelingen ; haare

Liefde-oogen , helaas ! zullen weenen , over

het knaagende Gewormte, dat haar teder

Wigt inwendig verteert. De Melkkoe trilt

voor den fcherpen fteek der Koevlieg , als

deeze het Ey van den Dauwwurm tusfchen

vel en vleesch indrukt : het tamme Paard

word raazend op het inbooren van den an-

gel der Paardevlieg; en ’t onnozele Schaap
kwynt, door eene menigte van Leverbot-

jes. Ja, alle Dieren zyn onderworpen aan

de vervolging hunner byzondere vyanden

,

die ’t op hun verderf toeleggen
; en het ee-

III. deel. K ne
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ne geflagt beftaat door de vernieling van

het andere ; ’t welk de Ouden reeds heeft

doen zeggen; Corruptio unius, generatio al-

terhis; ,, Het verderf van den eenen is de

voortteeling des anderen”. Eene Helling

,

welke egter niet te beweeren is, in dien

zin , in welken fommigen der Ouden als uit

hunne gevoelens blykt, dezelve verftaan

hebben; als ontflond ’er eene weezenlyke

voortfpruiting van een Dier, uit het ver-

derf van een ander. Ver van daar! De
ondervinding heeft ons te duidelyk geleerd,

dat ’er geen voortteeling gefchied , dan uit

een zaadlyk beginfel ; maar ze heeft ons te-

vens getoond, dat het vernielen van het

eene, volgens de tegenwoordige fchikking,

noodzaaklyk is tot het bcflaan der ande-

ren.

Hoe groot intusfchen het getal der Die-

ren zy, welke uit het verflinden van ande-

ren leeven , en door dat middel hun geflagt

voortplanten , zyn ’er nogtans ruim zoo

veel ,
die van de kruiden alleen beflaan , en

zig aan het hun natuureigen Veldgewas hou-

den. De Kwartel en Patrys aazen op Koorn

;

de Aaxter en Gaai op Erwten , Nooten , en

gekernde Gewasfen; de dikgebekte Vinken

op allerleie kleen Zaad, en de Lysters op
Beziën. Onder de viervoetige Dieren vin-

den wy onze Hollandfche Melkkoeien ,
die

door malfche Klaver en liezig Hooi uitdy-

en ;
en op de Stallen der Roskammers ziet

men de Harddraavers het fyne Hooi uitzoe-

ken ; waar omtrent opmerkenswaardig is,

met
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met welk ccne kieschheid het Paard het

goede van het kwaade Hooi kan fcheiden.

Hoe verftandig rolt zig de Egel onder onze

Appel- en Peeren-boomen , en torst eene

vragt van afgevallen vrugten op zyne ftee-

kelige doornen. Vraagt de Koornhande-
laars , en zy zullen ons melden , hoe hunne
opgepropte Pakhuizen vaak door de Rotten
beftoolen worden ;

zoo dat zommige Woe-
keraars ?

die het Graan voor hunnen armen
Medemensch verbergen , zig niet beveiligd

vinden voor die verwoestende Dieren
,
wel-

ken als roeden in Gods hand zyn. Zoo
wonderlyk, wys en goed vertoont zig de

Schepper aller dingen : alles is , door zyne
inrigting , indiervoegen gefchikt , dat niets

zyner vervullende en voedende zorge ont-

beere ; daar zelfs de jonge Raaven op hun
geroep door Hem verzorgd , en van Voedfel

voorzien worden.
Wyders hebben alle Dieren, die op de

eene of andere wyze hun voedfel zoeken

,

of de eene of andere byzondere foort van
fpyze tot hun onderhoüd verkiezen, allen

hebben zy
,
(en dit is eene eigenfehap hun

volftrektlyk alleen eigen ,) dit gemeen , dat

het voedfel uitwendig ingenomen , door de

handen , de pooten , of andere daar toe ge-

schikte Ledemaaten , in den mond of bek
gebragt, en vervolgens door de tanden
verinaalen , of door den fnuit opgezoogen
zynde, in de maag verteerd word. ’Er

leeft geen Dier, ’t zy groot, ’t zy kleen,

©f het heeft werktuigen , welken hier .toe
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eigen- bekwaam zyn , cn tevens lichaams deden

,

schap- ^ie het overtollige van de ingewanden af-

^ fcheiden. De viervoetige Dieren zyn ge-

dieren. tand, om te kaauwen, en fommigen ook
om te herkaauwen

, hebbende eene gefchikt-

heid van Tanden, ingerigt naar den aart

van hun voedfel. De Honden breeken de

fterke gewrigten van een taaien Paarden-

bout, met grove tanden; de Koeien her-

kaauwen het malfche Gras , met breedc

kiezen ;
de Katten zetten de fcherpe flag-

tanden in het hart der Rotten en Vogelen;
en de Konynen knaagen de Hei met fpitfe

voortanden af. Onder de Vogelen zyn de

fnavels almede gefchikt, naar de prooi die ze

vangen moeten ; de vleeschvreetende Sper-

wer draagt een fcherp gekromden bek ,
en

de Spechten , die in het hout booren , zyn

met fpitfe bekken voorzien; de kegelbek-

kige Musfchen zyn bekwaam om Zaad te

pikken , en de clungebekte Snippen om
wormpjes op te fpooren; terwyl de breed-

bekkige Eenden gemaakt zyn tot flobberen

en vischvangen. Even dit zelfde onder-

fcheid heeft ook plaats by de Visfchen; de

Snoek is fcherp getand , en de kraakbeeni-

ge Haaien zyn uitneemend gefchikt tot by^

ten ;
dog veele en de meeste Visfchen zui-

gen en Pokken hun aas. En zoo vind men
insgelyks een zeer aanmerkelyk verfchil

onder de gekorven Dieren
;

die men veel-

al met verfcheiden foorten van fnydende

werktuigen, en knaagende kaakenbeende-

ren bedeeld vind.

Wat
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Wat verder de verteering der Spyze be-

treft ,
dezelve is niet minder algemeen , en

gefchied tevens op zeer verfchillende wy-

zen ,
in de Dieren. Alle Dieren hebben ee-

ne Maag, die de Spys ontvangt; en ze be-

zitten een Chylmaakend vermogen , dat , te

gelyk met de Maag werkende, de Spys

doet verteeren. Ook is ’er geen Dier , dat

natuurlyk geene gefchiktheid heeft , om de

voedende vogten van de onvoedzaamen af

te fcheiden : en deeze fcheiding der vogten

in de Dieren is wel inzonderheid een aller-

heerlykst onderwerp van overweeging : dog

men kan het niet wel algemeen behandelen;

nademaal ieder Dierlyk Gefiagt met byzon-

dere werktuigen daar toe begaafd is. In al-

len is het Hart wel de bronader der vog-

ten; en het bloed of een dergelyk vogt

wentelt, door het werktuig, in alle Die-

ren om ; dan de gedaante van dat Hart ver-

oorzaakt hier eene gewigtige Gefiagtkundi-

ge onderfcheiding. Men onderfcheid uit

dien hoofde de Dieren, in bloedryke en

zoogenaamde bloedlooze Dieren
; of in zul-

ken die warm bloed hebben, dat in een

tweeholig hart vloeit
, en in dezulken , die

koud bloed hebben, dat zyn omloop heeft

in een enkelholig Hart. Hier by voegt men
de betrekking die de Longen op het Hart
hebben ; en maakt een onderfcheid tus-

fchen de Dieren , die door de Longen adem-

haalen ,
als het viervoetige Gedierte ,

en

zulken, die deeze werkzaamheid verrig-

ten, door de kieuwen, als de Visfchen;en
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eigen- eindelyk de zoodanigen die dit doen
, door

schap- daar toe gefchikte poriën of lugtgaten in™ hun lichaamen ,
dat by de gekorven Dieren

pieren, plaats heeft: van welke onderfcheiding de

Engelfche ray wel de voornaamfte grond-

legger is (*). Dog van alle deeze byzon-

derheden , die in ’t volgende Hoofdftiik be-

paalder zullen voorkomen , moeten wy voor
tegenwoordig geheel afzien. Dit onder-

werp tog is , zoo als de Leezer ligtlyk be-

grypt
,
genoegzaam onuitputtelyk ; hoe men

’t algemeener tragte te bepaalen, hoe ’t

afgetrokkener voorkomt; en hoe men ’er

meer van wille zeggen , hoe ’er fteeds nog
meerder van te zeggen valt ; zoo dat ’er

waarlyk geen einde aan te vinden zy. De
geheele Natuurlyke Historie van de Dieren

in ’t byzonder is aan zoo veele uitweidin-

gen niet onderworpen, als de vergelyking

van die allen , met betrekkinge tot de aan-

eengefchakelde eigenfehappen in ’t byzon-

der. Verfchoon my des
,
goedgunftige Lee-

zer , dat ik my ter dcezer plaatfe , met alle

de verdere byzonderheden , hier toe betrek-

kelyk , die zeer groot in getale zyn , niet

ophoude; en vergun my flegts deswegens

nog voor te draagen, het geen tot een
Schei- en Ontleed-kundig onderzoek van de

Vogten der Dieren behoort ; aangezien we
in ’t vervolg niet wel gelegenheid tot het

ver^

(*) Zie j. ray, Sy?iopJïs Melodica Animalium
qiiadrupedum .
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verhandelen van dit Stuk , zullen heb-

ben.

De Scheikunde is, gelyk men weet, na-

tuurlyk gefchikt , tot de kennis der zelf-

ftandigheden van allerleie ftodyke Wee-
zens; met betrekkinge tot de ooriprongly-

ke vermenging der Hoofdftoffen, die daar

in, onder de gedaante van aardagtige Stof-

fen, wateragtige, zoutagtige, en olyagti-

ge Vogten zyn opgdlooten. In gevolge

hier van heeft deeze Weetenfchap ook een

byzonderen zaaklyken invloed op het Ryk
der Dieren

:
ja zelfs mag men wel oordee-

len , dat het haar voornaamfle doelwit is ,

de kennis der Dierlyke Vogten, tot heil-

zaame oormerken voor Mensch en Vee , aan

te kweeken. Hierom is het dat een Schei-

kundige, het geen hy in het Ryk der Delf-

ftoifen en dat der Planten bepaaldlyk on-

derfcheid , ten aanzien van het Ryk der

Dieren , tot eene daar aan alleen verbon-

den eigenfchap overbrengt; en zig wel by-

zonder toelegt op eene vergelyking van ’t

befchouwde in ’t R}Tk der Planten , met dat

geene, het welk hem in ’t Ryk der Dieren

voorkomt.
De voornaamfte Scheikundige bepaalin-

gen , ten aanzien van het Ryk der Dieren

,

rusten op het onderzoek der ontfloopte dee-

len, en hoofdzaaklyk van de Vogten der

Dieren. Men ftelt gemeenlyk
, dat de

meeste dierlyke zelfftandigheden zeer vlug

zyn ;
dewyl men zeer weinig vaste deden

in de Grondftoffen en Vogten der Dieren
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befpeurt: ondertusfchcn zyn cgtcr alledier-

lyke ZelfRandigheden niet even vlug, en

de eene ftoflykheid bezit meerder vlugheid

dan de andere. De vlugge Zouten der Pad-

den, Kikvorfchen, en Scorpioenen, zyn
zulks in een minder trap dan die der Viperflan-

gen ;
de Haïren , de P.isfe , en het Bloed

der Dieren , bezit veel meerder vlug Zout,
dan de Beenderen; en de Visfchen hebben
’er minder van dan de Aarddieren. Dit

onderfcheid heeft zelfs plaats in gehcele

Dieren
;
de Katten , de Buntfems , de Ko-

nynen , de Rotten en Muizen
,
geeven een

kennelyker en meerder vlug Zout , dan de

Koeien, de Schaapen, het Paard en de

Ezel. Wat den Mensch in ’t byzonder be-

treft, die is ’er veelal ryklyk mede bedeeld.

Men befpeurt hier omtrent wyders , in een

en ander der Dieren, een merkclyk onder-

fcheid, naar maatc van den invloed, dien

het voedfel , dat zy gebruiken , op de be-

reiding en kooking der Vogten heeft; ’t

welk men ook in de uitwerpfelen gewaar
kan worden , als by voorbeeld in den drek

der Katten , Konynen en Rotten , te zien

is. In eene nadere bepaalinge hier van
Relt men op goeden grond , dat de Dieren

,

welken het flerkfle zweeten , ook de mees-

te vlugge Geesten bezitten. De Rank van
’s Menfchen zweet, de uitwaasfeming der

Bokken , mitsgaders de doorwaasfeming van
het Bekkeneel , het vlugge Zout der Herts-

hoornen , en meer dergelyken , kunnen
hier van een genoegzaam bewys verleenen.

Dee-
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Deeze Uitwaasfemingen , die men zekerlyk £igen-

by het eene Dier ongelyk derker dan by schap.

het andere gewaar word ,
zyn niet te min DeR

aan alle Dieren, geene uitgezonderd, ei- dieren.

gen ;
zelfs by de gekorven Dieren

;
die der-

ven, wanneer men hunne meermaals ge-

melde poriën , of lugtgaten , met oly fineert

,

waar door hunne uitwaasfeming belet word.

En hier omtrent- daat wel byzohder op te

merken , dat elk Dier eene byzondere hem
eigen vlugge dof uitwaasfemt

;
welke daad-

lyk onderscheiden is, van de uitgewaasfem-

de dof van andere Dieren. Een duidelyk

bewys daar van levert ons het onderfchei-

dende vermogen, dat den Honden eigen

is , om niet alleen
,
gelyk wy boven reeds

gemeld hebben, hunnen Meester op den

reuk te kennen , maar ook allerleie Dieren

,

al fnuffelende , op te fpooren : eene byzon-
derheid, welke men met reden aan niets

anders toefchryft, dan aan eenen by uitdek

fynen uitwaasfemenden geest, welken het

Dier nalaat , en die voor de Honden na-

fpoorelyk is.

. Deeze uitwaasiemende dampen , hoe fyn ze

ook mogen weezen , zyn wyders in de koude
veelal zigtbaar : dit zien wy hier te Lande
des Winters ten klaarde, uit het geblaas

van de Neusgaten der Koeien en Paarden
op de Stallen

, daar ze als zwaare dampen
de wooningen der Stalhouders vervullen,

en den voorbyganger den reuk der Dieren
mededeelen. De Natuur- en Scheikundi-

gen zien daar benevens dit uitwaasiemende

K 5 ver-
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vermogen der Dieren aan, als eene ze-

kere foort van overeenkomende eigenfchap

der Dieren met de Planten ; weshalven wy
ook hierop kortlyk dienen Haan te bly-

ven.

De Planten naamlyk , die haare voeden-
de Pappen Uit de Aarde, door middel van
zeer fyne vaten, buisjes en adertjes, op-

flurpen , waasfemen voorts , na dat een ge-

deelte derzelven tot haar voedfel gediend

heeft, het fyne, of liever het vlugge,

door de uiteinden van haare vaatjes, QTra-
chcece ,) in de poriën , of openingen der bla-

deren, wederom uit. ’t Is deeze uitwaas-

feming , om dit in ’t voorbygaan te mel-

den ,
die men des Zomers menigvuldig op

de bladeren , en in den Herfst op de vrug-

ten ziet liggen ; naar geraade dat de warm-
te die uitwaasfeming meer ofmin bevordere

;

welke men niet zelden verkeerdlyk met den

Dauw vermengt. Verder ftaat hier nog in

agt te neemen , dat deeze uitwaasfeming aller-

kragtigst is , wanneer de Planten , in een ftaat

van vollen wasdom , eene getemperde

,

aan elks byzondere natuureigen, warmte
genieten : en dat dezelve integendeel ver-

mindert, by eenen door koude beletten

wasdom; ja, dat zy doorgaans , in de mees-

te Planten, des Winters geheel ophoud.

Hier van daan die verkwikkende rust der

Planten des Winters, die ftreelende ont-

waaking in de Lente ,
die gezegende was-

dom in den Zomer , en die vervullende

vrugtbaarheid in den Herfst
;
en dus ook

,
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in de voor- en tegenfpoed der Saifoenen ,
eigen-

eene der hoofdoorzaaken van een volgend s<^p'

vriigtbaar of onvrugtbaar jaar. Deeze ei- DER
genfchappen der Planten nu , dus ter loops dieren.

aangeroerd , vinden wy ook in de Dieren

,

hoewel met een merkdyk onderfcheid. Het
voedfel, dat de Planten inwendig uit de

Aarde opflurpen , word door de Dieren uit-

wendig ingenomen , en komt, door den
flokdarm , in de maag en ingewanden. Hier

word het gekookt en bereid; vervolgens

door de fyne uiteinden der vaten opge-

flurpt ;
en op verfcheiden wyze , en in ver-

fcheiden daar toe gevormde werktuiglyke

deelen , tot onderfcheiden Vogten bewerkt.

Men befpeurt daar benevens , in de takag-

tig verfpreide aderen , vaten en Zenuwen
der Dieren, voor zoo verre de gelykheid

der gedaante aangaat, eene zekere foort

van gelykvormigheid , met de takagtige en
zeer fyn verdeelde wortelvezeltjes der Plan-

ten. Edoch, fchoon dit eenige gelykvor-

migheid tusfchen de Dieren en de Planten

aan de hand geeve , en fommigen die ver-

gelyking al vry ver weeten te brengen,

blyft ’er evenwel ook in dit geval , tusfchen

de Dieren en de Planten , een zeer wyd ver-

fchil. De Dieren immers hebben , als bo-

ven gezegd is, hunne vaatjes en adertjes,

om hunne vaste deelen , de beenderen ,
lig-

gen ;
en dezelven zyn tusfchen hunne

weeke deelen , de Spieren en Vliezen , door-

vlogten : maar by de Planten ontdekt men
dezelven binnen haare fchorsfen, of takjes,

en
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en men ziet ze bloot buiten op haare blade-

ren liggen: raakende welke byzonderheden
wyeene zeer fchoone verzameling bezitten

;

waar van wy op zyn tyd een goed gebruik

hoopen te maaken.

De opgemelde uitwaasfeming der Dieren,
(om weder bepaalder tot onze taak te kee-

ren ,) komt derlialven voor als eene vol-

ftrekt algemeene eigenfchap der Dieren;
welke beftendig gevonden word, in de uit-

einden der vaten , door de poriën uitwen-

dig
, en door de opflurping der vogten in-

wendig. En men heeft deeze uitwaasfe-

ming wel byzonder, ten aanzien der Schei-

kunde , aan te merken , hoe veel overeen-

komst ze ook met die der Planten moge
hebben, als Vogten en vlugge Geesten,
welken zig eigenfchaplyk in de Dieren van
die der Planten onderfcheiden. Wyders
ftaat ons hier deswegens nog gade te Haan

,

dat de Genees- en befchouwende Ontleed-

kunde, zig met de Scheikunde, als haa-

ren onontbeerlyken wegwyzer in deezen

vereenigende , dit onderwerp , aangaan-

de de Vogten der Dieren
,
gewoonlyk on-

der eene nadere verdeeling verhandelt;

naar de werktuiglyke lichaamsdeelen , waar-

in die Vogten opgeflurpt , voorts ge-

fcheiden, en bereid worden, tot Vogten
van byzondcre eigenfchappen. Wy mogen
ons over alle de hier toe behoorende byzon-

derheden niet breedvoerig uitlaaten : want
dit onderwerp , dus bcfchouwd , is gansch in-

gewikkeld, en tevens van eene zeer verre-

gaan-
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gaande uitgebreidheid, ’t Is intusfchen een

onderwerp , dat genoegzaam de waare

bronaders en fonteinen in zig bevat , waar

uit de verheven Genees- en Ontleedkunde

hunnen Neótar haalt: des het niet vreemd

zy , dat SANCTORiNUS dit ftuk der uitwaas-

feminge van zoo veel gewigts oordeelde,

dat hy eene fchaal liet toeflellen , waarin

hy at , fliep , en zynen afgang deed ;
nee-

mende het geduld, om geheele maanden
lang, zyne uitwaasfeming naauwkeurig te

weegen. Dan , wy flappen ’er , om in

geen verdere uitweiding te vervallen , van
af ;

en verzoeken den Leezer dat hy ons gun-

ftiglyk gelieve te verontfchuldigen , wan-
neer hy zig hier te vrede moet houden

,

met eene flaauwe fchetfe van de meest aan-

merkelyke Vogten.
Het eerfle en voornaamfte Vogt is het

Bloed; het welk, om zoo te fpreeken, die

voornaame floffe is, waar uit alle de an-

dere Vogten hunnen oorfprong hebben , en
waar van ze door affcheiding gevormd
worden ; of integendeel wederom die flof-

fe, welke uit alle de andere Vogten ont-

ftaat. Het Bloed heeft in alle Dieren , de

gekorven Dieren uitgezonderd zynde, ee-

ne roode koleur: deszelfs ftoflyke Zelfftan-

digheid beftaat, uit een waterig helderag-

tig Vogt, dat men Wei, en uit een leemig

roodkoleurig Vogt , dat men eigentlyk

Bloed noemt. Deeze tweeërleie ftoffen

kleeven , by wyze van bolletjes , aan één

;

van welker ontdekking leeuwenhoek de

voor-
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eigen- voornaamRe eerc toekomt. Deeze aaneen-
schap- kleeving houd geen Rand meer, als het

^ Bloed ophoud van zig in de vaten om te

dieren, wentelen; als dan fcheid zig in alle Dieren
de Wei van het zelfRandige Bloed af; en
dit is een volRrekt teken van den dood der

Dieren. Overeenkomftig hier mede ziet

men, als men het Bloed van ’t dierlyk li-

chaam afzondert , dat het zelfRandige Bloed

terftond tot een koek Rremme , en dat de
Wei ’er zig, als een geelagtig dun vogt,

van affcheide: ook fchynt het Bloed der

Dieren, fchoon men ’t voor een Vogt hou-

de , althans ten aanzien van het roode ge-

deelte , tot de vaste deelen te behooren

;

ten minRen dezelven worden ’er grootlyks

door gevoed. En wat de Wei aangaat, dit

wateragtige Vogt heerscht in onze Landdie-

ren gemeenlyk vry Rerker , dan in die van
heeter Gewesten; daar de vlugge waterag-

tige deelen meerder uitgewaasfemd worden.
Deeze Wei van het Bloed, die men veelal

voor het vlugfle Vogt houd , als geevende
van zig eene foort van fynen vluggen waas-

fem , die zig zelfs in de Ingewanden en het

Hartezakje onmiddelyk fchynt te verfprei-

den , heeft de volgende voornaame eigen-

fchappen. Zy is weldra der verrotting on-

derhevig ; Rolt in gekookt water te famen

,

en gaat , op ’t vuur geReld zynde , tot ee-

ne vaste aan één verbonden Zelfflandig-

heid over. Indien men de Wei in Geest

van Brandewyn giet
,

en ze vervolgens

door de Scheikunde verder onderzoekt,
word
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word men gewaar , dat deeze leevensgeest

van het Bloed der Dieren voornaamlyk be-

fiaat uit iets wateragtigs, vermengd met

een Binkenden Geest. De Ouden, als hel-

mont, paracelsus, en anderen, hebben

veel vermogen in deezen Geest gefield ;
en

nog heden hebben fommige Engelfche Ge-

neesheeren ’er zeer veel mede op. Men
oordeelt naamlyk , dat ’er in dien vluggen

dierlyken olyagtigen Geest, een byzonder

leevenflerkend en leevenvernieuwend ver-

mogen huisvest; dog dit denkbeeld heeft

in onze verlichte Eeuw vry veel van zynen
invloed verlooren ; egter fchynt dit middel

in eenige ziekten, als daar zyn Flaauw-

ten en Stuiptrekkingen, Vallende Ziekte,

enz. , nog al van nut te zyn. Voorts is het

zeer byzonder , dat men het Bloed van an-

dere Dieren met dat der Menfchen kan

vermengen; en dus iemands Bloed door

overgieting vermeerderen
,
gelyk zulks door

eenige Heelmeesters beproefd is geworden.

Dit fchynt vry wat gronds te geeven , om
te mogen Bellen, dat het dierlyke Bloed,

in onderfcheiden foorten van Dieren , van
'eenerleien aart is: dog het zou ondertus-

fchen nog te beproeven zyn, of ’er ook,
door die overgieting

,
geene verandering

in de Temperamenten der Dieren ontflon-

de?
Om de kortheid te bevlytigen , zullen

wy de verdere veelvuldige proeven en be-

denkingen, op de Boffen en de fcheiding

van het Bloed, overflaan, en ons ingelyks

niet
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niet ophouden, met het onderzoek, of de
galagtige vogten zeepagtig zyn, dan niet;

’t welk nog een onbeflist onderwerp van
overweeging blyft; fchoon de meeste daar

heenen hellen, dat die vogten uit eene
zeepagtige Stoffe beftaan. Verder ver-

dient het fap van het Alvleesch , of Ruik-

klier, (Pancreas ,) al mede eene byzondere
opmerking, uit hoofde der Vogten, die het,

ter verfterkinge van de Levervogten, en
de lenigheid der Chylftoffen , aanvoert en

affeheid. Dit Alvleesch-fap is vlug enfmaak-
loos

;
dog het fchynt niet te min in de Die-

ren, die veel kruiden eeten, en ook in an-

deren , die verhongerd geftorven zyn , iets

zoutagtigs te bezitten. Benevens de tot

dus ver gemelden , zyn ’er nog veele ande-

re affeheidingen van Vogten, die, elk op
zig zelve, der Scheikunde een ruim veld

van onderzoekinge aanbieden, en der be-

fchouwinge overwaardig zyn ; om dat ieder

derzelver eene byzondere uitwerking in de

Dieren heeft. Als daar zyn de vogten der

Oogleden
, de Traanvogten , die doorgaans

ziltig zyn
;
van waar het fchreien van zilte

traanen by de Menfchen ; het Speekfel of

het Kwyl ; een vogt , voortkomende uit de

Klieren, welken het Gedierte onder de

kaaken verborgen heeft
;

ftrekkende om
het verdunnen en vermengen der Spyze on-

der het kaauwen te hulp te komen. Men
kan wyders ' ook , tot de afzonderlyke vog-

ten der Dieren, brengen , die voedende

Vogten, welken door de Navelftreng,

(Dw-
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{Duiïus umbilkalis) aan de Vrugt wor-

den medegedeeld; en in dit opzicht is het

wit en de dooier van een Ey mede een

Scheikundig voorwerp. Volgens boerhaa-
ve (*), is het zelve niet zuur van aart,

noch alkalynagtig , en het brengt, door
gesting, geen den minften Geest voort;

daar by leert ons de ondervinding , door ’t

gebruiken van Eieren, dat het in gekookt
water ftolt , en zeer hard word : voorts is

het, gelyk alle vogten , der verrottinge on-

derworpen. Wyders befpeurt men nog in

de Dieren een olyagtig Vogt., dat de gele-

deren der Beenderen leenig houd; en men
ontdekt tevens de uitwerkfels van het Merg
dat een dergelyk voedend olyagtig Vogt
is, in de Beenderen der Dieren; gelyk ook
een fmeerig voedend Vogt in derzelver

Vetklieren, Zaadvaten, enz. Dan boven
alle deezen verdienen de Chyl, de Melk
en de Pis , als zynde de aanmerkefykfte

Vogten in der Dieren lichaamen, aller op-

lettende befchouwing ; waarom ze ook dooi-

de Scheikunde afzonderlyk bepaald wor-

den.

Wat het eerfte, naamlyk de Chyl be-

treft; dezelve is een zagt witagrig doorfchy-

nend Vogt, ’t welk, uit eene zagte koo-

king der fpyze , in de Maag der Dieren
,
ge-

hooren , en met de natuureigen Vogten
van de Maag vermengd word. Deeze na-

tuur-

(*)Boerhaave, Cbemice, Tom. ILpag. 344. & feqq.
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eigen- tuureigen Vogten der Maage , zyn , in alle

schap- Dieren, niet even dezelfden, en ’t valt,

^ onzes oordeels, niet gemaldyk, ’er eene

dieren, algemeene bepaaling van op te geeven ;

fchoon ze allen , en in allerleie Dieren , de
eigcnfte werking oefFenen, als zynde ge-

fchikt om de fpyze te verteeren. In de
viervoetige Dieren is het Maagvogt meer
of min fterk , ziltig , heet of koel , naar ge-

raade van het voedfel, dat de Dieren ge-

bruiken. De Honden , by voorbeeld , ver-

teeren, door een zeer fterk ontbindend

Vogt, de Beenderen: in de herkaauwende
fchynt het flapper, waarom het voedfel

eene tweede kooking en fcheiding moet on-

dergaan. De Heer de reaumur heeft ons

,

ten aanzien der Vogelen, zeer nadruklyke

ontdekkingen, over de afzonderlyke kragt

en werking der gemelde Vogten , mede ge-

deeld; en ’t blykt ten klaarften, dat de

vereeniging der Stoffen, uit de gekookte
fpyzen , met het Maagfap , niet weinig toe-

brengt tot den aart der Chyl. Uit dien

hoofde is ’t, dat de Dieren, die Kruiden
eeten, doorgaans in de Chylfappen eene

zuure plantaartige eigenfchap van dezelven

overneemen ; waar door ze insgelyks veelal

olyagtiger zyn dan die der Vleeschvreeten-

den; en hiervan daan ook de zagtheid der

verteeringe van het Dierenvleesch , dat wy
gebruiken. Alles te famen genomen zyn-

de ,
heeft men de Chyl te houden voor een

fmeerig, in zeker opzicht olyagtig, en ook
wateragtig vogt; ’t welk, na eene gepaste

ges-
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gesting ,
kooking en verteering , in de

Maag der Dieren, de voedfterbron van al-

le andere Vogten , en in gevolge daar van

ook der lichaamlyke deden der Dieren is.

Men zou , by deeze gelegenheid , hier nog
wel in aanmerking kunnen neemen, of

men niet fommige , en wel de meeste ziek-

ten onzer Runderen, hier te Lande, zou
mogen toefchryven aan ons vogtig klimaat,

en hier en daar wateragtig Land ; ter oor-

zaake van de veelvuldige vogtigheid in ’t

algemeen , en ’t koele fneeuw- en hagelwa-

ter in ’t byzonder , dat fte Chyl te veel ver-

flapt en verkoelt. Ook is ’t niet geheel

vreemd , te denken , dat het doorftaan van
de uitwendige koude, en het liggen op
dras Land , den Dieren hinderlyk is in ’t ge-

not van eene geregelde kooking der fpyze.

De ongansheid der Schaapen ontftaat ’er al-

thans zekerlyk uit.

De Chyl, hier boven befchouwd als de

voedfterbron der Vogten, is zulks bovenal

met betrekking tot de verfterkende Melk-
vogten, welken zy, of voor de Dieren,

zelven ,
of voor hunne jongen , bereid.

Dit Vogt, de Melknaamlyk, bezit wel in-

zonderheid deeze algemeene natuurlyke ei-

genfchap ;
dat het

, in rust zynde , een
ïineerig gedeelte, ’t welk men Room noemt,
van zig geeft , dat boven op de Melk dryfc.

Van deezen Room , na dat dezelve ge-

kleinsd is, word vervolgens een fmeerig

fmoiit afgefcheiden
, dat den naam van Bo-

ter draagt. Die affcheiding nu kan zoo lang

L % ge*
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eigen- gefchieden, tot dat ’er. niets meer overig
«chap- blyve ,

dan een dun blaauwig wateragtig

der Vogt, dat men Wei of Hui noemt. En
dieren, deeze Wei heeft de eigenfehap van, na ec-

nigen dildand, byzonder by warm weer,

tot een zuur over te gaan. Men befpeurt

in de Melk der Dieren zeer duidelyk den

invloed , die de fpyze of de Chyl op dezelve

heeft
;
getuigen hier van de onaangenaamc

fmaak der Melk, als de Koeien veel kool-
bladeren eeten ; ook bevestigt het onder-

fcheid van Gras- of Hooi-Eoter zulks volko-

men : en dit gaat zelfs zoo verre , dat men

,

wegens dit Vogt der Dieren, gerust kan

zeggen , dat het zig by uitneemendheid op-

doet , in onze Dieren , ten minden in het

Melkvee van Holland; zelfs veel overvloe-

diger dan in het Melkvee, op onze zeer

naby liggende hooge Heilanden. Voorts

ontdekt men in de Melk geen of zeer wei-

nig Alkalyn , of eenig ander Zout , en ook
geen vluggen Geest

, maar ilegts eenige fy-

ne uitwaasfemingen. Met de zuuren ftremt

de Melk; en ’er ontdaat eene foort van
gesting; wanneer ze drupswyze met de op-

geloste Tarteroly vermengd en gekookt
word, dolt zy; ook verkrygt zy dan eene
geelagtige en roode koleur. Daar benevens
weet de Scheikunde een zeker zoet zout,

dat men Suiker van Melk noemt, uit de
Melk te verzamelen

; welke Suiker met zeer

fyne witte heldere kristalletjes aan één ver-

bonden is. Men voege hier by nog al iets

byzonders, dat de Melk der Dieren, on-

der
i



van HOLLAND. 165

der zeer verfchillende Soorten en Geflag-

ten , een algemeen voedfel is
;
zoo dat Die-

ren ,
welken natuurlyk wreed en bloedgie-

rig zyn 3 ook anderen ,
die zagtmoedig en

niet vleeschvreetende zyn , met hunne
melk kunnen voeden. De zoo berugte,

hoewel, naar veder gedagte, verfierdc

opvoeding van Romulus en Rcmus

,

door

eene Wolvin , mitsgaders jongere gevallen

van dien aart, daar laatende, zoo hebben
wy overvloedige bewyzen van de mogelyk-
heid der opkweekinge der Dieren, door
vreemde Melk. Dit zien wy zeer klaar in de

tamme Honden en Katten , die elkanders jon-

gen zoogen, ook is het over bekend, dat

men Schaapen met Koemelk, en Kalveren

met Schaapenmeïk , kan vetmesten; zoo dat

de Natuur hierin geenc verkiezing fchyne

te maaken. En van welk een gezegend

nut is dit niet voor ons Menfchen ? Zoo
zulks geen plaats had, indien de Melk der

Dieren geen goed voedfel voor den Mensch
ware; hoe zou de zwakke Moeder, zon-

der dien gezegenden toevoer, den tederen

zuigeling te vergeefs met andere fpyze

paaien; als ziekte en etterborften dat ei-

genaartige voedfel aan haare Liefde ontzeg-

gen? Te vergeefsch zou een kwynende
Teeringagtige nog eenige uitkomst in der

Dieren-Melk, voor zyne rochelende en in-

kankerende Longen , zoeken. De Melk
der Dieren is derhalven , uit dit oogpunt
befchouwd, zekerlyk een algemeen voe-

dend vogt; en de Natuur fchynt, zoo wy
L 3 dee-
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deeze vergelyking eens gebruiken mogen

,

hier in eene geheime zorg gedraagen te

hebben, voor de weezen of weeskinderen

der Dieren: om, in geval de Ouden, door de

vervolging van andere Dieren, verfcheurd

wierden , of vroegtydig omkwamen , nog ee-

nige uitkomst voor de ongelukkige jongen

over te laaten; even zoo als de Vogelen mede
elkanders eieren uitbroeden; en zelfs de jon-

gen van andere Vogelen opvoeden. Dan dit

in ’t voorbygaan. De Melk fchynt wyders in

’t algemeen enkel eigen te zyn aan de viervoe-

tige en zoogende Dieren ; of men moest
daar toe eenig lymerig voedend vogt, dat

men ook in andere Dieren gewaar word

,

willen betrekken. En eindelyk verdient

het hier nog onze opmerking , hoe de wyze
Schepper juist zulke Dieren met voedende
Melk befchonken heeft, die hunne jongen

met zich kunnen omleiden
;
daarmen de zoo-

danigen integendeel , die ze in de lugt en het

water , deWalvisfchen uitgezonderd , moeten
omvoeren , ’er van ontbloot ziet. Dus zyn
de Vogelen niet begaafd met de daartoe ver-

eischte werktuigen ; nadien zy , in de lugt

omzweevende , hunne jongen niet gereed-

lyk zouden kunnen zoogen, gelyk ook de

Visfchen, die een ontelbaar getal eijertjes

vóórtbrengen ; waarom dan ook hunne Le-

demaaten daartoe niet gefchikt zyn.

Even zoo is het , om tot de derde voor-

naame foort van dierlyke Vogten over te

gaan, gelegen, met de uitwerpfelen der

Dieren ,
naamlyk den Drek en de Pis. Wy

zien
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zien en kennen geene Vogelen of Visfchen , eigen-

die de Pis afzonderlyk affcheiden ; nogtans SCHAP -

hebben zy Nieren, welker natuurlyk ge- ^
bruik is, het Bloed van deszelfs pisagtige dieren.

Vogten te zuiveren; danditflag van Die-

ren vermengt deeze Pisftoffen met hunnen
Drek. In de viervoetige Dieren is de Pis

een zeer merkwaardig, en, zoo ’t ons toe-

fchynt , in zekeren zin , een hun alleen ei-

gen vogt , dewyl de meesten derzelven hun
foortgelyken aan de pis kunnen opfpeuren

,

en de roofzugtigen daar op hun roof ver-

volgen. De Chyl, de Melk en andere

Vogten, hebben nog al iets gemeens met
elkanderen; maar de Pis is van die allen

zeer onderfcheiden. Men befpeurt in de

Pis zeer klaar , den aart en gefteldheid der

Vogten en vaste deelen van het lichaam.

Dit Boeg oudtyds tot beuzelaaryen over , in

zoo verre, dat men alle kentekenen van
ziekten, ja zelfs van gebeurtenisfen , ’er

uit ging afleiden: dan dergelyke kwakzal-

Veryen zyn, met de befchaaving der Ge-
neeskonst, in den ban geraakt; en ftrek*

ken tans tot geen ander einde , dan om de

beurzen van guichelende Medicynmecsters

,

door de onkunde der onnozelen , vet te

inaaken. Edog, fchoon dit misbruik ten

hoögftcn te wraaken zy , vloeit ’er even-

wel, in een bepaalden zin, een zeer nuttig

gebruik uit derzelver Scheikundige kennisfe

voort; waar van wy, hoewel al mede. op-
pervlakkig , om het breedvoerige te rnyden

,

in ’t algemeen nog iets zullen melden. Be
L 4 Pis
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eigen- Pis der Dieren, die, door de Nieren van
schap- het Bloed gcfcheiden zynde, in de Blaas

der verzameld, en door de Pisleiders uitgedrec-

dieren. ven word , is een helder geelagtig riekend

Vogt; ’t welk van dien aart is, dat het,

van de Dieren uitgeworpen zynde , en Hil-

ftaande , een Hinkenden reuk van zig geeft

,

en doorgaans vergezeld gaat van eene ver-

andering van koleur, met eene daarop vol-

gende fcheiding of verdikking. De Pis be-

zit de vlugfte en fynlte deelen van het

Bloed, en ontleent daar van haare zoutag-

tigheid, zeepagtigheid en vlugheid. Vol-

gens boerijaave
,
geeft zy, door overhaa-

ling , een Hinkend walgelyk water , ’t welk
noch Alkalisch , noch zuur , noch zout , en

ook niet zeer geestryk is. Plet overfchot egter

is zoutagtig en Hinkend. De Pis verdikt,

en , na veelvuldige overhaalingcn , met
Zand vermengd , ter toetfe gebragt zynde

,

geeft een Alkalynen Geest, en een derge-

lyk vlug Zout, mitsgaders eene Hinkende
oly, en een zoutagtig overfchot. De ver-

dikte Pis laat zig ook met een vast Alkalyn

ter overhaalinge vermengen; en als men
dezelve met loevende Kalk vermengt, ont-

flaat ’er duidelyk een waasfem van een Her-

ken reuk. Indien mcndePisfe, na dat ze

bevoorens, door flerke uitwaasfemingen

,

tot eene zekere dikte gebragt is, meteen
gelyk deel loevende Kalk vermengt , en
vervolgens ter overhaalinge brengt , ver-

krygt men een doordringenden vluggen

Geest, die, als ’t ware, vuurig, en van
alle
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alle andere Geesten verfchciden is. Uit eigen-

deeze en dergelyke bewerkingen , word de SCHAp-

zoo berugte Phosphorus, of vuuragtige lich-
™

tende Geest van de Pis
,
gebooren. Dee- dieren.

ze eigenfehap der Pisfe vertoont zig zelfs

natuurlykcrwyze op die plaatfen , daar de

Mcnfchen veelal hun water loozen; als aan

de hoeken van ftraaten en tegen boomen
of heiningen; hier door zal men dikwils

by duistere avonden , byzonder aan de be-

pistc wortelen der boomen, eene vuurige

lichtende Stoffe ontdekken ; welke nergens

anders uit ontftaat , dan uit die fcherpe ei-

genaartige ftoffe der Pisfe. Voor ’t overi-

ge levert ons de Scheikunde nog zeer vee-

le aanmerkelyke byzonderheden , wegens
de Pis ,

die wy kortheidshalven moeten
overflaan ; befluitende met alleenlyk te meU
den , dat men hier ook toe te brengen heeft

,

dat byzondere bekende vlugge Ammoniak-
zout , ’t welk men gedeeltlyk uit de Pis der

Dieren , en wel byzonder uit die der Hooi-

of Gras-eetende herkaauwende Dieren oor-

fpronglyk agt. In hoe verre ’er ook Salpe-

ter fchyne te ontftaan, op die plaatfen,

daar de Rotten en allerleie onreine Dieren

pisfen, en hunne uitwerpfels verfpreiden,

is in het Tweede Deel reeds aangeduid. Ten
laatften merke men hier nog aan , hoe alle

Dieren in ’t gemeen onderhevig zyn aan

cene zandige graveelagtige Stoffe, welke in

de Nieren , de Pisleiders , en de Blaas , uit de

fiym der Pisfe, of daar mede vermengde Stof-

fen, gebooren word; waar van insgelyks

L 5 in
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in ’t gemelde Tweede Deel , onder de Stee-

nen , bereids eenig gewag gemaakt is.

Wy zouden, ten aanzien der Vogten,
nog zeer veele, ja ontelbaar meerder on-

derwerpen, die allen van een weezenlyk
gewigt zyn, te berde kunnen brengen;

vooral ,
indien wy ze volftrekt fcheikundig

wilden onderzoeken : dog zulks zou ons al

te ver doen uitweiden. Hier benevens zou-

den verder ook de bj-zondere eigenfchap-

pen van de vaste deelen onze overweeging

wel vereifchen ;
zoo wy ons bepaalden tot ee-

ne nadere befchouwing van de Hoornen , de

Klaauwen , de Nagels , de Bekken , de Beende-

ren , de Spieren , de Zenuwen , en foortgely-

ke vaste deelen der Dieren. Dan deeze zelf-

ftandigheden zyn , voor zoo ver ik weete

,

nog niet zeer naauwkeurigonderzogt; dat is ,

zy zyn , eenigen uitgeflooten , zoo bepaald-

lyk en algemeen afzonderJyk niet fcheikun-

dig beproefd, als wel de Vogten en Stof-

fen, daar ze door gevoed worden, of die

ze voortbrengen. Men bepaalt doorgaans

de Scheikundige proeven, wegens de Die-

ren, tot het algemeene, of neemt ze met
betrekkinge van het eene Vogt of vaste

deel tot het andere
;
gelyk den des ervaren

ten overvloede bekend is. Ondertusfchen

kan men , uit het geen wy hier , ten over-

vloede, en den min ervaren Leezer ten

gevalle, voorgefteld hebben, de volgende

zaaklyke Scheikundige bepaalingen van het

Ryk der Dieren
,
gemaklyk verftaan.

De Sapagtige vaste deelen der Dieren

naam-
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naamlyk, als daarzyn de Spieren, de Vlie-

zen , de Klieren , en de Zenuwen , leveren

allen, als zy versch uitgeperst zyn, door

die enkele uitperfing, een Sap, Merg of

Gelei uit
;

dat niets anders is ,
dan een over-

blyffel, of wateragtig deel, ’t welk gemeen-

lyk alle de grondbeginfels der Spieren en

Klieren in zig bevat
; zonder egter daar onder

te tellen de aardagtige hoofdftoflykheden

,

waar van ’er, door de uitperfing, flegts een

zeer gering gedeelte mede vermengd is.

De hardere en vaster, of zoo men wil

drooger deelen der Dieren , als daar zyn de

Beenderen, de Hoornen, de Klaauwen,
enz. gecven ook een dergelyk Sap, door

middel van uitkooking. En als men deeze

Sappen ter uitwaasfeminge fielt, droogen

ze uit tot eene zeer harde ontbindbaarc

Zelfflandigheid; naar uitwyzen van het af-

kookfel van Hartshoorn , en de bereiding

van Lym , uit onze Koehoornen en derzel-

ver klaauwen. Deeze Sappen, aftrekfels

of uitkookfels, geeven geene Christallen

van eenig zelfflandig Zout, en leveren niet

het minfle blyk van eenig Zuur, of eenig

Alkalyn ; dat in de Sappen der Planten al-

toos min of meer eenigermaate kenne-

lyk is.

Het Vleesch der Dieren egter verleent

ons een vry goed gedeelte Oly , die zig zeer

kennelyk onderfcheid. Dezelve is door-

gaans zeer vast, en draagt gemeenlyk den
naam van Vet , of wel van Smeer . Dit

Smeer is lugtig en helder brandbaar , als uit

het
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het bereiden van Kaarfen bekend is. Men
vind dit olyagtig Vet in verfcheiden Die-
ren , of zeer zwaar of ligt

; en fomwylen
heeft het gantsch byzondere kragten. Het
Dieren-vet , of deeze Oly is zagt , leenig , en
finelt niet in Geest van Brandewyn

; het
word wyders , door de branding in het vuur ,

dermaate vlug, dat het byna geheel ver-

vliegt.

Wat het Zuur, of den zuuren Geest in

de Dieren betreft; dit onderwerp is wat
duister. ’Er zyn zeker weinig dierlykc zelf-

ftandigheden , waarin men het Zuur ken-

nelyk ontdekt; cgter fchynt het zig in de

gekorven Dieren, die veel kruiden eeten,

op te doen ; ook ontdekt men het in de

Byen en de Mieren? dan nogtans in eene
zeer geringe maate, en als een Zuur van
eene zeer zwakke eigen fchap.

Wanneer men de dierlyke Zelfftandighe-

den, door overhaaling, toetst, komt ’er

eerst een wateragtigVogt 9 QPhlegma) over

;

dat men na genoeg op de helft der zwaarte

Relt. Daar na verkrygt men eene al vry
heldere Oly, die allengskens dikker word,
en eindelyk eene zwarte koleur, en een
.Hinkenden aangebranden reuk aanneemt;
terwyl ’er tevens , met de eerfte verdikking

,

«enig vlug Zout overvliegt. Deeze vlug-

ge Zouten, zoo ze dien naam verdienen,

zyn eigentlyk vlugge Alkalyne Stoffen;

welken de gemelde Oly veelal in eene groo-

te hoeveelheid vergezellen. Als men nu
hier op eindelyk de hette, in de overhaa-
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ling, tot den hoogften trap brengt, zoo

blyft ’er niets anders overig, dan eene

zwarte vaste koole
,
gelyk aan die , welke

men uit de Planten bekomt. Hier omtrent

evenwel heeft dit onderfcheid plaats, dat

’er, zoo men dit overfchot tot asfche laat

verteeren ,
volftrekt geen vast Alkalyn

overblyft , ’t geen men in zulk eene koole

der Planten befpeurt^ waarvan de natuur-

lyke reden is, dat dit Alkalyn zig meerder

met de dierlyke Olyen en Zouten verbonden

houd, dan met die der Planten.

Aangaande deeze Zouten der Dieren

heerscht ’er ook nog eenige twyffeling.

Sommigen naamlyk hebben , uit etlyke proe-

ven ,
raakende de uitwerkingen op de af-

trekfels van Planten, beflooten, dat het

Zout der Dieren een Zuur in zig bevat;

terwyl boerhaave het voor Zee-zout fchynt

te doen doorgaan. Men wil deeze proe-

ven en gedagten van dien beroemden Schei-

kundigen wel betwisten, door de uitwer-

king van den Phosphorus, op de aftrekfels

van Violieren en den Tournefol; dan mo-
gelyk , en zoo als ’t ons naast voorkomt

, is

de Phosphorus aan te merken als eene ftof-

fe, die door haare. bereiding zeer veel van
het dierlyke verlooren heeft. Inmiddels

Zyn wy ook niet vreemd van te denken

,

dat ’er zig in de Zouten van fommige Die-

ren , die veelal , en bykans niets dan wran-
ge vrugten eeten, eenig kennelyk Zuur be-

vind. In etlyke gekorven Dieren fchynt

dit althans plaats te hebben; en de Heer
BON-
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bonnet (*) zegt, hetzelve zelfflandig, ifi

de groote Rups van den Wilgenboom , uit

de doornen fpruitende, ontdekt te hebben*

Ja, men veiTchoone de vrye uiting myner
gedagten, zelfs geloof ik, dat men het

Zuur by zulke Menfchen
, die zig te buiten

gaanln Rcrkc Dranken, zwaare Bieren, roo-

de en andere Wynen , kennelyker in der-

zelver Zouten of geestryke Roffen zou kun-

nen ontdekken ; dan by andere Menfchen

,

die zagter dranken gebruiken , welken min-

der met plantaardige Zuuren vermengd zyn.

Dit onderwerp is
, myns oordeels , der on-

derzoekinge wel dubbel waardig; te meer
daar oplettende proefneemingen deswegens

der beoeffenende Geneeskunde , zoo ik ver-

moede , nog al eenig licht zouden kunnen
verfchaffen. Men zou , hier op behoorelyk
agt geevende, veelerlei ziekten zoo alge-

meen niet behandelen
;
en de leevenswyze

der Menfchen beter gade flaan
; waar door

men dan zekerlyk het gebruik der Medicy-
nen naauwkeuriger kon inrigten, naar

maate van de verfchillende gefleldheid , die

de zuure vogten aan de lichaamen mede-
dcclen. Dog wy Rellen dit niet hooger
voor , dan als eene bedenking , die wy der

overweeginge van fcheikundige Geneeshee-

ren aanbeveelen ; en zullen voorts dit Ruk
befluiten , met de opgaave der bepaalingen

van den grooten boerhaave ; wiens gezag

wy tot nog toe als het aanneemelykfte eer-

bie-

(*) Men2 . de Matbem . 6? Pbyjiqus* Tom. II. pag.

276.
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biedigen , en die ons, omtrent het vlugge eigen-

Olyagtige Zout, geleerd heeft, dat we uit schap-

de verrotte of raauwe Stoffen der dierlyke ^
deelen, en uit derzelver overhaalinge

, dit dieren.
volgende hebben vast te Hellen, (i) Dat
’er een zekere Hinkende, dunne, vlugge,

met water vermengde Geest, die nogtans

moeilyk van het wateragtige te fcheiden is',

in beflaat. (2) Dat het water, fchoon ’t

zeer naby aan het gemeene hoofdHoflyke

water grenze ,
zig egter zeer zelden van

zyne geestagtigheid affeheid. (3) Dat ’er

een vlug Alkalyn-zout in plaats heeft; (4)
benevens eene dunne vlugge Oly daar on-

der gemengd; (5) waar by zig eene nog
dikker Oly opdoet; (6) terwyl de Aardag-

tige deelen beflendig dezelfden zyn. (7) Dat
’er daar en boven eene Phosphorike Stoffe

in de Dieren is, in welke een flerk zuur

ligt opgeflooten; en eindelyk (8) een Zee-

zout , dat door het gebruiken der Spyzen
is ingenomen. By dit alles doet hy ons te-

vens nog opmerken , dat zy , tot den hoog»

Hen trap gezuiverd, en voorts ontleed of
afgefcheiden (decompofita) zynde , uit dit al-

les te famengenomen , door geene konst

wederom in hunne voorige gedaante en

kragt, waar van geens geiyken in de natuur

der zaaken te bewerken is , te brengen zyn.

Wat wonder dan, en deeze woorden van
onzen dierbaaren Vaderlandfchen Scheikun-

digen zyn zeer nadruklyk, wat wonder dan,

zegt hy , dat alle de dierlyke deelen , door
verrotting vlug gemaakt , zig in de lugt ver-

fpreb
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fpreiden, of in de doorgaande reeten der

Aarde beflooten worden? En dat die dof-

fen, welken haar door de Lugt ontroofd

zyn, wederom, met den regen, den ha-

gel, en de fneeuw, uit de Lugt in de Aar-

de vallende , daarmede op nieuw vermengd
worden? Wat wonder vervolgens, dat ook
hier uit de hoofddoffen der Planten ont-

daan , en dat het vermogen van haarcn

eerden grondflag, aan derzelver zaaden,

weder word gefchonken? Dus blyven de

onuitputtefyke kragten van den Aardbodem
in daat , tot het vóórtbrengen, van een (ei-

genaartig) voedfel voor de Dieren ; ’t welk

tot het famendel van derzelver lichaamen

kan overgaan , zoo dat de Aarde , het geen

zy verliest door het voeden der Dieren en

Planten, weder .ontfange, door derzelver

Ontflooping en Verrotting.

Dus hebben we , zoo ik agte , in ’t voor-

gedelde, naar den aart van ons bedek , ee-

ne genoegzaame ontvouwing van de alge-

meenc eigenfehappen der Dieren , en der

voornaamde byzonderheden, welken daar

toe betrekkelyk zyn. Scheppen nu eenigen

myner Landsgenootcn verder nog vermaak
in eene naauwkeuriger nafpooring , zoo van
de algemeene als byzondere Eigenfehappen

der Dieren, van derzelver driften, de wee-

zenlyke overeenbrenging van derzelver be-

daan , en eindelyk van het waare redekun-

dige oogmerk der befpiegelinge van dit al-

les; zyn ze begeerig over dit onderwerp

iets gewigtigs , iets voortreffelyks , iets

nut-
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nuttigs te lcczen , laaten ze dan het uit-

muntende werk van h. s. reimarus, over

de Driften der Dieren , en dat van j. ray ,

over Gods Wysheid geopenbaard in de Wer-

ken der Scheppinge , met aandagt doorbla-

deren. En by de Schriften deezer zoo zeer

beroemde Wysgeeren , ray, die als de

grondlegger deezer Oefeningen, en ret-

marus, die, als een tweede ray, geagt

word, zullen ze met zeer veel voordeels

gebruik kunnen maaken van de Godgeleerde

Natuurkunde van den oplettenden w. der-

ham; en bovenal van de zoo hooggeagte

Waereldbefchouwing van onzen fchranderen

Vaderlander b. nieuwentyd.
Het nagaan deezer leezenswaardige Wer-

ken, den weetgierigen Onderzoeker aan-

bevolen hebbende, zullen wy, overeen-

komilig met ons bedoelde , ons nu voorts

bevlytigen , om het tot dus ver voorgemel-

de, raakende het Gedierte in ’t algemeen,

bepaaldlyk met betrekking tot de Dieren

van ons Vaderland, voor te draagen; in

zoo verre zulks hier en daar nog eenige na-

dere aanmerking mogte vereifchen. . Het
valt gereedlyk het algemeene , dat alle Die-

ren , zoo wel van ons Land als van andere

Gewesten der Waereld betreft, ook ten

opzichte van de Dieren, welken in Hol-

land gevonden worden, in ’t oog te hou-

den. Overbodig derhalven zou het wee-
zen ,

hier Haan te blyven op de gemelde al-

gemeene eigenfehappen , zoo ver alle Die-

ren van onzen Aardbol dezelven onder el-

III. deel. M kan-
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eigen- kander gemeen hebben; met betrekking©
schap- tot bun Leeven, Voortteeling, Voeding,
PEN

Beftaan, Vorming en Zelfftandigheid
;
die

dieren, allen tot dezelfde grondoorzaaken en wyze
van beftaanlykheid behooren. Maar bui-

ten dit algemeene , zoo komt , ten aanzien

van een zeker Land , en dus ook van Hol-

land bepaaldlyk , wel byzonder in overwee-

ging ,
de invloed van het onderfcheid van

’t klimaat, als mede van de gelegenheid en

den aart der Landftreeke
; ’t welk niet

weinig verandering , zoo omtrent den aart,

als de huishouding der Dieren te wegen
kan brengen. Men ziet immers, buiten

het verfchil, dat uit de natuurlyke Land-

flreek, die het eene Dier in onderfcheid

van het andere bewoont, voortfpruit, in

één en het zelfde Dier, dikwils een merke-

lyk en doorflaand blyk van verfcheiden-

heid ,
die zig in wasdom en natuurlyke ge-

aartheid duidelyk opdoet; naar maate dat

het Dier, of in een aan het zelve eigenaar-

tig klimaat leeve , of onder eene andere

Lugtgefteldheid , die aan ’t zelve minder
natuurlyk is, worde voortgefokt.

Op- En ten deeezen opzichte mag men van
kwee- Holland wel zeggen , dat ’er geen Gewest
ki ng van ^e ]-enc| is, waar in men meerder gelegenheid

heem- gehad heeft , nog heeft , en zoo wy hart-

fche lyk wenfehen, beftendig hebben zal, om
Dieren

, deeze verfcheidenheid in allerleie Uitheem-

Land
S ^^eren waar te neemen. De uitge-

breidc Koophandel van ons Gewest geeft

tog veelvuldige gelegenheid aan de hand,

om
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om verfcheiden Dieren, uit Azië, Afri- eigen-

ka en Amerika, over te voeren; welken SCHAp-

hier te Lande opgevoed en vertoond wor- ^
den. Onder deezen vind men ’er al etlyken , dieren.

welken hier door den tyd genaturalizeerd

of geburgerd , en eenigermaate aan dit Land
natuureigen geworden zyn. Hier toe be-

hooren , ten voorbedde , de Hitten ,
de

Paauwen , de Kalkoenen , de Canaryen , en

meer anderen. Ook is de konst, om Die-

ren van vreemde Gewesten aan ons klimaat

te gewennen, thans by kundige Liefheb-

bers tot zoo hoogen trap gefteegen , dat

men de fchoone Chineefche Faifanten, de

Oost-Indifche Hennen, ja zelfs veelerlei

kleen Gevogelte ,
vry gemeen laat voorttee-

len. Byuitneemendheid, zyn in deeze konst

te noemen, de Wel Ed. Heeren Gebroe-
ders ADRiANUs en PiETER boers , Baillu-

wen der beide Katwyken en vanVoorfchoo-
ten ,

enz. Deeze Heeren hebben , niet al-

leen uit bloote liefhebbery, maar tevens

uit onderzoeklust, met eene natuurkundige

kennis, verfcheidenerlei vreemd Gevogel-

te in ons Land geburgerd; en de laatfte

heeft, zoo ik niet mis hebbe, zelfs Oost-

Indifche Koeien in onze Hollandfche Wei-
den opgevoed. Ook kan ik ter loflyke na-

gedagtenisfe , ten deezen opzichte
, niet

nalaaten, te gedenken aan den Wel Ed.
Agtbaaren Heer en Meester joan van
landschot, in leeven Burgemeester van
Leiden, en Meesterknaap van Holland,

aan wien ik zeer veelen myner kundighe-

M 2 den,
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den, in het Ruk der Dieren, zoo van ons
Land, als van uitheemfchc Oorden, ver-

fchuldigd ben : als mede aan wylen deszelfs

zoon, M*\ JOAN ALEXANDER VAN LAND-
SCHOT, in leeven Scheepen der gemelde
Stad, en Bewindhebber der Oost-Indifche

Maatfchappye. Deeze Heeren , beiden Va-
der en Zoon , en wel de eerfte

,
gelyk my

bekend is , hebben al mede zeer veele

vreemde Dieren, byzonder Vogelen, in

ons Land voortgekweekt. Ook is zulks

,

ten aanzien van de viervoetige Dieren , door
wylen den Heer george cliffort , op des-

zelfs aanzienlyke plaats Hartekamp , insge-

lyks veelvuldig beproefd. Dan boven dit

alles munt thans uit , de voortreffelyke Dier-

gaarde van zyne Doorlugtige Hoogheid , on-

zen Erfftadhouder ;, waarin men , zedert

korte jaaren, een aanzienlyk getal van bui-

tenlandfche Dieren voed ; dat nog dagelyks

door meer anderen vermenigvuldigd word :

van welken ons de Heer vosmaer , Beftier-

der der gemelde Diergaarde , de zeldzaam-

ften, van tyd tot tyd, in keurige afbeel-

dingen, met nevensgaande nette befchry-

vingcn, mededceld. Dog alle zoodanige

buitenlandfche Dieren , hoe veelvuldig ze

ook in ons Land gevoed mogen worden , en

Ichoon fommigen van hun alhier voorttee-

len, behooren eigenlyk niet tot onze taak;

waarom wy ons ook met derzelver befchou-

wing niet afzondcrlyk zullen ophouden;
maar alleenlyk de vryheid neemen, om op
zyne plaats een kleen uitftapje te doen ,

met
op.
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opzicht tot de meest geburgerde Vreem- etgen-

clelingen. Voor ’t overige dient het bo- SCHAP-

ven bygebragte alleenlyk, om den Leezer ^
onder ’t oog te brengen, hoe zig de Die- dieren.

ren aan het eene of andere klimaat, en dus

ook aan ’t onze, kunnen gewennen. Ver-
kiest iemand verder eene uitgebreide ken-

nis van ’t vreemde Gedierte te erlangen,

dan pryzen wy hem den noesten arbeid van
den kundigen Heer m. houttuin aan

;
die

de moeite op zig genomen heeft, om,
als een tweede johnston, dog met meer
naauwkeiirigheid

, het geheele Ryk der Die-

ren in zyne Moedertaale te behandelen, naar

het Samenftel van linn^eus
; met byvoeging

van de voornaamfte Figuuren , uit de thans

beroemdfle Schryveren, en anderen. Dit

Werk is, voor de Nederduitfche Liefhebbers

der Natuurlyke Historie
, ten uiterfte nood-

zaaklyk ; en de weetgierige Leezer zal ’er

gereedlyk alles in vinden, het geen wy,
uit hoofde van ons beldek, ten opzichte

van vreemde Dieren , het zy in hunne al-

* gemeene of eenige byzondere betrekking,

vermyd hebben te melden ,
en in onze vol-

gende befchryving ffceeds zullen tragten te

ontgaan. Ons tot de Natuurlyke Historie

van Holland wel inzonderheid bepaalende,

hebben wy, in de hier voorgedraagen drie

Hoofdrukken, omzigtig agt gegeeven , om,
zoo veel de Itoffe toeliet, geene anderen,

dan de Dieren van ons Land , in ’t oog te

houden. En even zoo zullen wy nu , ter-

wyl we het gezegde, wegens de meeste

M j Die-
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Dieren in ’t gemeen, ook tot onze Hol-
landfche Dieren betrekkelyk agten , ons

daar toe bepaalen ; omtrent het geene des-

wegens aan te merken ftaat, ten opzichte

van den invloed van ons Klimaat en Ge-
west, op het Gedierte van ons Vaderland;

dat voornaamlyk in de volgende byzondcr-

heden beftaat.

De Dieren in Holland zyn , wat de voort-

teeling betreft, om met dezelve een aan-

vang te maaken, in ’t algemeen koelder

van natuur, dan in drooger Landen: en

fchoon de bevrugting , als mede de dragt

,

geduurende de zwangerheid, byzonder in

de viervoetige Dieren, al den gewoonen
natuurlyken loop houde

;
heeft de verande-

ring van ons Klimaat nogtans zoo veel in-

vloeds op dezelven, dat zeer dikwils, of

de Moeder, of de Vrugt, of beiden te ge-

lyk ’er het leeven by infchieten ; dat men
menigwerf in de Koeien , Schaapen en Zwy-
nen ondervind. Het water , die gedugte

Hoofdftof voor alle viervoetige en zoogen-

de Dieren, is hier te Lande zeer dikwils,

buiten de vreefelyke watervloeden , daar

alles door fneuvelt, eene oorzaak van vec-

le ziekten voor allerlei Vee: dog ondertus-

fchen fchynt evenwel de wateragtigheid des

Lands ook aan den anderen kant zeer veel

toe te brengen
, tot dc kloekheid

, vetheid

en uitdying der Dieren, inzonderheid de

kruideetenden. Dit hangt, myns oordeels,

naastdenkelyk af, van de weeligheid van

het Gras en ander voedfel ; ’t welk vet ,
en

vol
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vol met waterige fappen , die eïgenfchap

,

door middel der voedinge, aan de Dieren

mededeelt, terwyl een dor voedfel in hoo-

ge en fchraale Landen ,
veelal Dieren uit-

levert, welken magerder en kleener van
ffcuk zyn. Dit voorrecht van het Holland-

fche Vee ziet men zeer klaar in de zoo be-

roemde Koeien van ons Vaderland, wel-

ken, om haare uitfteekende zwaarte en
kloekte, boven die van eenig ander Ge-
west gefteld worden: en zoo men ’t oog
laat gaan, op het fchraale, kieene , en
magere Hei-vee, dat in de laatfte jaaren,

uit hoofde der llerfte, en ’t daar op vol-

gende gebrek aan eigen Inlandsch Vee, al-

hier gevoed is geworden; ziet men met
verwondering, hoe deeze Dieren, in kor-

ten tyd , in zwaarte , en zelfs in kloekte

,

toeneemen. Deeze voorbeelden zyn by
ieder een over bekend; en men kan dien

gelukkigen uitflag, onzes eragtens, niet

wel aan eenige andere natuurlyke oorzaak

toefchryven , dan aan den aart van ons wec-

]ig Gras voortbrengend waterig Land.

De bovengemelde aanmerking, wegens
*de koelheid onzer Dieren, boven die van
andere Gewesten, in ’t ftuk der Voorttee-

linge , kan men ook op goeden grond ver-

der overbrengen tot den aart, en de ge-

neigdheden der Dieren van ons Vaderland.

Men mag, ten opzichte der Holiandfche

Dieren zeer wel zeggen, dat zy zagtmoe-

diger van aart zyn, dan men huns gelyken

in drooger cn heeter Gewesten ontmoet.

M 4 Lea
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Een groot koppel wel gevoede Osfen laat

zig van een Kind voortdryven; een Roet
jonge Paarden volgt een handig Voorryder
gewillig; en een gevreesde Bul, feboon

fomwylen gevaarlyk , is egter meerendeels

gedwee voor den kleenften Boeren jongen

;

daar men ’t in andere heeter Landen dikwils

niet durft waagen
, om één deczer Beesten

,

door minder dan een paar handige Menfchen
te laaten bellieren. Nagaande hoe de driften

der Dieren van ons Vaderland door den

bank zeer gemaatigd zyn; zelfs in dezulken,

die anders natuurlyk wild zyn , is ’t my zelfs

als zeer aanneemelyk voorgekomen, dat

’er, eenige weinige Geflagten , als de Roof-

vogelen ,
de Konynen en Haazen ,

bene-

vens de Muizen , Rotten , enz. uitgefloo-

ten zynde, dat ’er meer, ten minften wel
zoo veel, tamme als wilde Dieren dit Land
bewoonen. Ik heb meer dan eens Vreem-
delingen met verwondering hunne aandagt

zien vestigen, niet alleen op het aanmerke-

lyk getal van Vee , maar ook op de groo-

te menigte van tamme Ecnden , Hoende-
ren en Duiven , die men alomme in de Ste-

den, Dorpen en Vlekken, opvoed; ik

heb anderen verbaasd zien Haan over de

tammigheid daar men de Visfchen in ons

Land aan kan gewennen
;

gelyk bekend is

aan geheele fchoolen van Voorn en Karper.

En hoewel wy dit , als eene invallende aan-

merking bygebragt, niet voor cene vol-

ftrekt beweezen waarheid willen doen door-

gaan; kan men evenwel ten minftenniet

ont-
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ontkennen , dat onze Dieren gemeenlyk eigen-

handelbaardcr zyn dan die van andere Ge- SCIIAP~

westen. En ’t is onzes agtens zeker, dat

dcezc zagtmoedige gedweeheid der Dieren dieren,

van Holland , buiten het geen ’er de getem-

perdheid van hun voedfel aan toebrengt,

ook grootlyks gekoesterd word , door de al-

ombewoonbaarheid des Lands; welke de

Dieren , by voortteeling , allengs hunne
woeste natuur afleggende , doet gewennen

,

om onder het juk der Menfchen gedwee te

worden. Dan, ’t zy zulks door ’t eene of

’t andere , of wel door beiden veroorzaakt

worde, wy mogen ’t met recht als eene
byzonderheid der Dieren van Holland en
onze nabuurige Provinciën aanmerken.

Daar benevens mag men ’t ook voor een
grooten zegen van dit Land houden, dat

onze waranden en velden , door geene
woeste verfcheurende Dieren, bewoond wor-

den; ’t welk insgelyks mede kan werken,
tot de gemelde tamme geaartheid onzer Die-

ren; dewyl ze daar door aan mindere fchich-

tige verwilderinge onderworpen zyn. Wy
hebben hier, als in onze Inleiding gemeld is,

voor geen verfcheurende Dieren tevreezen;

want de weinigen , die ’er nog gevonden
mogen worden, zyn zeer voortvlugtig en
vreesagtig. ’Er fchynen niet te min, in

oude tyden, veelvuldig Wolven en Vosfen
in ons Land geweest te zyn

;
gelyk men uit

eenige Jagt-plakkaaten, ter verdryvinge van
zoodanige Dieren ingerigt, moet afleiden.

Men weet daar benevens dat het, op de

M 5 hoo-
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hooge gedeelten van Holland, nog heden
niet vreemd is, Wolven en Vosfen, ja,

volgens het getuigen van den Heer noze-

man (*), ook Dasfen te ontdekken. En
’t is bekend, dat de boschagtige Landen,
die tog de fchuilplaatfen deezer Roofdie-

ren zyn, veel toebrengen tot derzelver

huishouding en voortteeling
; weshalven ’t

wel te vermoeden zy, dat ’er in de vroe-

gere Eeuwen, daar Holland oudtyds op
veele plaatfen vol bosfehen was , veel meer
zulke Dieren in ons Land gehuisvest heb-

ben , dan ’er in onze dagen gevonden wor-

den. Zoo befpeurt men tegenwoordig, nu
men ’t ’er veelal op toelegt, om op nieuw
bosfehen en plantfoenen aan te leggen , wel

byzonder onder de Vogelen, hoe ’er mer-

kelyk veel foorten gemeener dit Land ko-

men bewoonen, dan ’er in lange jaaren

rugwaards bekend geweest zyn.

Wyders word men, in de befchouwing

van dit ons onderwerp, iigtlyk gewaar, dat

aan dit ons Land meest eigen zyn , zooda-

nige Dieren, welken een moerasfigen en

vlakken grond beminnen , of tegens eene

vogtige lugtsgefteldheid beftaan kunnen.

Men ondervind in dit geval ten klaarfte,

dat zulke Dieren, welken natuurlyk hooge
en drooge Gewesten als hun eigen zouden
verkiezen, en dit Land bewoonen, door-

gaans

CD UUgezogte Verhandelingen, VIII. Deel, BI.

368.



van HOLLAND. 187

gaans aan eenige byzondere ziekten onder- eigen

-

hevig zyn; dat zelfs plaats heeft in Die- SCHAP-

ren , welken men, als natuurlyk aan dit ^
Gewest behoorende

, befchouwt ;
dog naar dieren.

hunnen aart een droogen grond vereifchen.

Hier van daan veelal de droes der Paarden

;

de ongansheid , zoo als men ’t noemt, on-

der het Vee ; de fnotrigheid der Hoende-
ren, als mede die der Duiven; en vooral

de bekende knobbelige gebreken in de poo-

ten der Paauwen, Kalkoenen en Hoende-
ren. Daar benevens hangt ook de minde-

re of meerdere vermenigvuldiging onzer

Dieren grootlyks af van ons vogtiger of
drooger klimaat. Dit flaagen der voorttee-

linge is zeer wisfelvallig in Holland ;
’er zyn

jaaren, dat het krielt van Musfchen , Zwa-
luwen, Spreeuwen en foortgelyken ;

en
’er zyn wederom jaaren , dat ’er gansch wei-

nig zyn : ’t welk grootlyks ontftaat uit de

onbeftendigheid der koude en hette , in den

tyd der broedinge. Wanneer wy, in de Len-

te en Zomer , veele Noordlyke winden , met
Regen en zoogenaamde Zeedampen , heb-

ben ,
fterven ’er zeer veele jonge Vogelen

,

en de ouden broeden naauwlyks meer dan

eens: ’t geen men bovenal duidelyk be-

fpeurt in de Kieviten en Leeuwrikken. Heb-
ben wy integendeel het geluk van door ee-

ne warme en ftreelende Lente gekoesterd

te worden, dan broeden verfcheiden Voge-
len fomwylen tweemaal in ’tjaar, althans

hunne jongen fterven minder. En buiten

dat vernielen de drasliggende. Landen ,
by
een
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een nat Voorjaar, door ongemeene vloe-

den, insgelyks zeer veel jong Gevogelte.

Zoo is ’t ook gelegen , met het Gedierte

,

dat onder de Aarde in holen huisvest. Een
geftrenge Vorst, of een natte Winter,
brengt dikwils , in een korten tyd , al de

Muizen, Wezels, Mollen, en foortgelyk

Ongedierte , dat zig in den omtrek van dee-

ze of geene ftreek onthoud , omhals ; waar
door ’er een grooter aantal fneuvelt, dan
’ler in een jaar voortgeteeld kan worden ^

En menigwerf word hier door dat geen , ’t

welk wy als Inwooners , ten onzen nadeele'

duiden, door de Voorzienigheid tot ons

welzyn beftierd ; dewyl wy anders , by een
gemaatigden Vorst en droogen Winter , veel-

ligt, door de fterke vermenigvuldiging van
dat vernielende Gedierte, eene onherftcl-

baare fchaade geleeden zouden hebben.

Voor ’t overige ftaat hier omtrent nog
in agt te neemen , dat deeze gefteldheid van
ons Gewest ook in overweeging komt , met
betrekking tot het verhuizen der Dieren;

dat by zeer veelen , zoo niet by de mcesten

der Dieren van dit Land , natuurlyk plaats

heeft. De omwenteling der Jaarfaifoenen

,

gevoegd by het dras liggen veeler Landen
des Winters, fchynt dit te veroorzaaken

,

genoegzaam in alle de Clasfen , die tot het

Ryk der Dieren behooren. Onder de vier-

voetigen althans is bovenal der aanmerkin-

ge waardig , het optrekken van een zeker Ras

van Muizen ;
dan by uitftek befpeurt men

deeze byzonderheid in de Vogelen , en de Vis-

fchcn.
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fchen. Met het afgaan van den Herfst zal

men de Meezen, de Cysjes, en de Lysters,

op de dorre takken zien huppelen; daar,

in een voor ons aangenaamer jaargetyde

,

de Nagtegaalen, de Wielewaalen, en de

Roodborstjes , voorheenen tusfchen de

groene bladeren zongen. Het Hooi- en
Koornveld , daar de Patrys en Kwartel on-

langs uitgebroed wierden, word niet lang

daar na door de Trekganzen betreeden. In

de Rivieren , welken des Zomers de zwar-

te Meerkoet , den gretigen Reiger , en den
langgebeenden Oijevaar, aan haare groene

zoomen lieten waaden , krioelt des Winters

eene menigte van Oosterseh Watergevogel-

te ,
dat ,

in de wrakken van hetYs , aan ’t ee-

ne of andere togtgat, zwemt. Onder de

Visfchen weeten de Haring , de Cabbel-

jaauw, de Schelvisch , de Schol, de Schar-

re ,
de Rog en de Knorhaan , hunnen tyd

van af- en aankomst ; en de Zalm riemt te-

gen ilroom , op zynen gezetten tyd , de

Maaze en den Rhyn op en af. Onder de

gekorven Dieren zyn ’er ook eenigen ,
die

,een op- en aftogt fchynen te houden ; als,

by voorbeeld, de zwarte Vlieg, eene ze-

kere foort van Puistebyters
,

QLibellce ,) en

ook eenige Springhaanen. Dan de optog-

ten deezer Infeóien zyn gemeenlyk van
geen zeer grooten afitand, en doorgaans

komen ze van , of trekken ze naar de aan-

grenzende Landen.
Het gewag maaken van deeze Infeften

herinnert ons, dat ons waterig Gewest ook
aan
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aan oneindig veel gekorven Dieren onder-

worpen is. De Muggen, de Vliegen, de

Torren, de Polypen, en meer foortgely-

ken ,
teelen hier te Lande ongemeen fterk

voort. Dog deeze gekorven Dieren, ge-

lyk ook de meeste anderen , zyn veelal van
het zelfde flag, als die van het nabtzurige

Duitschland, Braband , en de meesten van
het Noorder gedeelte van Europa. En ge-

lyk het verfchillende faifoen de vermenig-

vuldiging of den wasdom der Vogelen, der

Visfchen, en van allerlei ander Gedierte

,

bevordert of vertraagt , zoo heeft dit mede
by uitftek plaats ten opzichte van de gekor-

ven Dieren. Een drooge en heete Zomer
kan de voortteeling van dit Gedierte in ons

Land zoo fterk bevorderen, dat byna alle

groente vernield worde , en de bloefems

,

benevens de vrugten der Boomen,kwynen.
Een natte Zomer doet ze aan den anderen

kant meerendeels fterven
; bj-zonder de

zulken , die op de Landkruiden aazen ; en

fchoon de Water-Infeéèen hier minder voor
blootgefteld zyn , is egter zulk een Zomer
hun ook nadeelig, wegens de daar mede
gepaard gaande koude , die hunne voorttee-

ling belemmert; waar tegen de warmte dit

Gedierte ten fterkfte doet vermenigvuldigen.

Deeze verandering onzer Lügtsgefteld-

heid, die nu felle koude, dan zwaare bet-

te geeft, en dikwerf een overvloed van Re-

gen- , Sneeuw- en Hagelbuien, enz. uit-

ftort, heeft hier te Lande insgelyks invloed

op alle andere Dieren, zoo dat ’er veelerleie

ziek-
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ziekten uit ontftaan. Dit brengt onder deVo-

gelen dePipziekte, en de moeilykheid in

het Ruien te wegen : onder de Visfchen den

zoogenaamden ruigen Wolf, die inzonder-

heid den Voorn treft
; ook doet het Sneeuw-

water een aantal van Visfchen, en vooral

den Aal en de Paling, vroegtydig fterven;

waar by nog het kwaade water , des Zomers

,

den Visfchen in ’t algemeen ten hoogften

fchadelyk is
;
zoo dat ’er duizenden fterven

aan eene ongefteldheid in ’t water , welke ner-

gens anders uit ontftaat , dan uit eene verrot-

tende broeijing in de Lugt, die haare kragt

oeffent op de uitwaasfemende dampen der

Aarde , en uit de zogenaamde Honing-daauw.

Het afvallen van het hair onder de Viervoe-

tigen , de blaar der Koeien , en de ruijing der

Paarden , hangt mede zeer veel af van de

natheid der Saifoenen. Dan hoe zeer de

Dieren van dit Land aan dceze ongemak-
ken onderhevig zyn , zoo bevinden wy nog-

tans tevens dat ’er hunne bekleedfelen al-

lengskens aan gewennen
, en de geaartheid

der Dieren, zoo de verandering niet te

groot zy, ’er tegen beftand worde. De
hairen der viervoetigen zyn des Winters
veelal langer en wolliger

; men vind ’er die

dan grys worden; ja fommigen, als de We-
zels, fchynen geheel wit te worden; hoe-

danig iets
,
gelyk men zegt , by veele Noord-

fche Dieren gemeenlyk plaatsheeft, waar
over wy op zyne plaats onze gedagten zul-

len uiten. Verre de meeste Dieren van
ons Land zoeken des Winters hunne fchuii-

hoe-
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eigen- hoeken
;
waar in zy zig verbergen , tot dat het

SCHAP- Saifoen ter voortteelinge gunRig worde;™ wanneer de een vroeger en de ander laater

dieren, weder voor den dag begint te komen. Vee-
len zoeken hunne verblyfplaats voor den
Winter al op , in de maand September , Oc-
tober , of in ’t begin van November ; en ee-

nige weinigen, zoo het Saifoen voordeelig zy

,

betrekken de Winterkwartieren eerst in de

maand November. Hier in onthouden ze zig

veelal tot in de maand Maart ofApril , en dik-

werf word het wel Mai , eer zy hunne holen

geheel verlaaten. ’t Gebeurt niet zelden dat

men eenigen deezer Dieren , als daar zyn de

Konynen , de Meerkol
,
de Roerdomp , en

foortgelyken , in Maart en April , en zelfs, des

Winters , een enkelen dag ziet , en vervolgens

voor eerst niet weder gewaar word ; om dat

ze zig , door de guure buien
,
genoodzaakt

vinden , hunne fchuilplaatfen op nieuw voor
eengeruimen tyd op te zoeken. Zoo zeer zyn
de Dieren van ons Land de fpeelpop van
noorderbuien en guure regenvlaagen

; waar
van hun korter of langer leeven ook groot-

lyks afhangt. Ten aanzien van de groote

bloedryke Dieren, welken aan dit klimaat

gewoon zyn , kan men egter nog al Rellen,

dat ze een redelyk goeden ouderdom berei-
’ ken; de Vogelen, welken men hier natuur-

lyk vind, leeven ook al vrylang; en de

Visfchen worden zeer oud. Het fchynt,

als of de Natuur, die ’er in dit Land zoo
veelen, door de verandering der lugtsge-

Rcldheid, mede Reept, dit onheil in de na-

tuur-
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-tuureigenfle Dieren van ons Land wil ver-

goeden, door de Herke Geflagten in het

zelve te bewaaren; op datdeezen, tegen

het wisfelvallige weder beHand, hun ras in

Haat houden
;
gelyk men uit de Runderen

,

de Musfchen ,
de Eenden , de Zwaluwen

,

de Honden en Katten, mitsgaders de Vis-

fchen , enz. kan afneemen
;
welk Gedierte

aan dit Land eigen , al zeer oud word.

Eindelyk Haat ons hier nog het oog te

vestigen op de foorten der Dieren , welken

zig alhier bevinden, benevens derzelver

uitterlyke gedaante. In dit Huk komen zy

met de Europifche Dieren, byzonder met
die van Duitschland , Engeland en Vrank-

ryk, indien men ’er eenigen uitzondert,

veelal overeen. Men kan over ’t geheel

zeggen, dat ’er onder onze Dieren geene
gevonden worden , dan zulken , die in de

oude Waereld reeds algemeen bekend wa-

ren; voornaamlyk de zoodanigen, welken
het gemeenzaamHe tot der Menfchen huis-

houding behooren , en in de Heilige Blade-

ren ,
onder de benaaming van reine en on-

reine Dieren, als zulk flag van Gedierte

voorkomen. Immers vind men ’er, buiten de

Paarden, de Runderen, de Schaapen, de

Zwynen , de ponden , de Katten , hetKonyn-
ken, het Wezeltje, de Egels, de Mollen , de

Muizen, de Rotten, enz. maar een kleen

getal der overige foorten van de viervoeti-

ge Dieren, welken eene byzondere optel-

ling eifchen. En deeze aanmerking gaat

ook door met opzicht tot de Vogelen. De
III. deel. N Zee-
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Zee-Arend, de Rave, de Gier, de Sper-

wer, de Kraai , de Koekkoek, de Nacht-
uil , de Steen-uil , het Duikerken , de Rei-

ger, de Oijevaar, de Roerdomp, de Hop-
pe, de Vledermuis, enz. zyn ook in dit

Land zeer bekende Dieren. Als men dit

gadeflaat, bezeft men ligtlyk, dat wy, in

beantwoordinge aan ons beftek, niets by-

zonders te melden zullen hebben , van ee-

nigen der zeldzaamfte Dieren, welken uit

de nieuwe Waereld, of laater ontdekte Ge-
westen, na verloop vaü tyd, in ons Va-
derland geburgerd mogen weezen.
Wat wyders de uiterlyke gedaante onzer

Dieren betreft; daar van moet men in ’t

algemeen zeggen , dat de Hollandfche
,

ge-

lyk alle de Europifche Dieren , minder uit-

muntend van koleur , en ook minder zeld-

zaam van lichaamsvorm zyn , dan die der

Aziatifche, en byzonder der Afrikaanfche

en Amerikaanfche Landen ; welken , in

vergelyking met dezulken, die algemee-

ner bekend zyn , zeldzaamer genoemd mo-
gen worden. Maar ’t geen onze Die-

ren, en wel byzonder onze Vogelen, te

kort fchieten , in fchoone goude
,
purpere

,

oranje, geele, en andere fterk affteekende

koleuren , vergoeden zy ons ryklyk door

hunne lieflyk ftreelende gezangen ; die ver-

re te fchatten zyn, boven het fchor ge-

krysch , het heesch gefnap
, en ’t fcherp ge-

krakkrak der Papegaaijen, en ander fchreeir-

wend Gevogelte. Onze bosfehen en vlak-

ke velden weêrgalmcn alomme van een aan*

ge-
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genaamen wildzang, van eene zagte wel- etgen^

luidendheid, of van de lieflykde toonen SCHAP -

der heldere Hemmen van zangkundige Vo- D^R
gelen: de geringde zelfs dier Vogelen, tot dieren*

de piepende Zwaluw , en tjilpende Huis-

musch ingeflooten, heeft een bekoorelyk

gezang: waar tegens het eenpaarige getui-

genis der Reizigers van de Oost- en West-;

Indiën ons meld , dat de bosfchaadien dier

Gewesten bykans niet anders dan een fchor

aanhoudend geluid, of een verveelend ge-

fchreeuw
,
gelyk aan dat van onze Aexters

en Kaauwen , wederom kaatfen. Daar be-

nevens zal men my van geene grootfpraak

befchuldige’n, wanneer ik zegge, dat onze

Vogels, fchoon ze, ten aanzien van die

uitdeekendde koleuren , voor de Vogelen
van andere Gewesten moeten zwigten , eg-

ter ook hieromtrent niet geheel misdeeld

zyn ;
en dat men ’er nog al eenigen vind

,

die zeer voortreffelyke fchakeeringen be-

zitten. Men befchouwe eens de Wiele-

waalen , de Puttertjes , de Roodborstjes

,

de Meezen , de Canarien , met meer derge-

lyken; en men zal moeten erkennen, dat

zy, zoo wel met hunne fchitterende ko-

leuren het oog, als met hunne vrolyke

deuntjes het oor dreelen. En byaldien wy,
met een recht opmerkzaam oog , de fcha-

keering onzer minst koleurige Vogelen be-

fchouwen; zal ons die eenvoudige zagte

vermenging van koleuren, (zoo moeilyk
voor de Schilderkonst na te volgen, ja

moeilyker dan het derkgekoleurde te tref-

N 2 (fen.
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fcn ,) ruim zoo veele fchoonhcden aanbie-

den; als hetgeen ons oog dermaate fterk

tot de Uitheemfchen trekt. Zoo is het*

dat de eenvoudige cieraaden der Natuure

,

aan eene vereischte kunst gadeflaande be-

fpiegeling, de fchoonfte voorwerpen ver-

kenen ;
indien men zig maar aan ’t opper-

vlakkige niet vergaape. De Natuur wil,

even als de fraaie Schilderftukken van een
Meesterlyke hand, befchouwd en beoor-

deeld worden, niet zoo zeer door zulken

,

die zig door fterk flikkerende voorwerpen
laaten inneemen , als wel door zoodanigen >

die in ftaat zyn , om de celfte penfeeltrek-

ken te kunnen opmerken.

Met weinige moeite zouden wy by dit al-

les nog een groot aantal van bijzonderhe-

den, betreffende de Dieren van Holland

in ’t algemeen , kunnen voegen
; dan wy

zouden te verre afweiden; en dit Hoofd-

Jtuk , dat wy vertrouwen , tot het bedoel-

de einde, hoofdzaaldyk genoeg te zyn,

zou ons veelligt , onder het fchryven
, zeer

veel byzonderheden en aanmerkingen, ter

fluik uit de penne dringen, die by het befchou-
wen der byzondere CLASSEN, ORDEN, Ge-

jlagten en Soorten onvermydelyk weder ver-

handeld moeten worden. Hier aan gedagtig,

zullen wy ’t thans by ’t voorgeftelde laaten be-

rusten ;
vertrouwende onze Leezers in deeze

algemeene Verhandeling der dkrlyke Eigen-

fchappen , alles medegedeeld te hebben,

wat noodig was, om hun een fchetswyze

grondflag , van het geen verder uitvoerig vol-

gen
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gen moet, voor te draagen. Wyzien wel, eigen-

(om dit ten Hot nog te melden ,) te ge- «chai>~

moet, dat ’er gevonden zullen worden, PE>N

die, het zy uit zugt ter berispinge, of tot DLERfc
-

iVo

eene verkiezing van bekorte fiellingen,

deswegens zullen oordeelen , dat eene zoo
breede Verhandeling, over de eigenfchap-

pen der Dieren in ’t algemeen
, veel eer in

eene geheele befchryving van het Ryk der

Dieren , dan in zulk eene die zig flegts be-

paalt tot de Dieren van een enkel Land-
fchap , te flade komt. Wy willen deeze be-

denkingen ook niet geheel wraaken; dan

wy vinden geen reden, waarom wy onze
Nederlandfche Leezers, dit ftuk naar ons

vermogen ,
niet zoo klaar ons doenlyk zy

,

al is het zelf wat breedvoerig , zouden me-
dedeelen; daar de nutte befpiegeling der

Natuurlyke Historie in dit geval noodwen-
dig eene uitgebreider kennis

,

vereischt

,

dan eene bekrompen en bekorte Verhan-
deling ooit magtig is in een behoorlyk dag-

licht te zetten. Voor ’t overige houd ik

xny verzekerd ,
dat deeze drie Hoofclftukken ,

fthoon ze wat breedvoerig geagt mogen
worden , in ’t vervolg van zoo nuttigen in-

vloed zullen zyn ,
op het geen ons nog te

verhandelen Haat, dat ik niet twyffele, of
de geagte Leezer zal reden vinden, om des-

wegens voldaan te zyn, door eene daad-

lyke overtuiging van ’t nut deezer Verhan-
delinge. Zoo dan de een of ander hier om-
trent in tegengeftelde gedagten mogte val-

len, verzoeken we hem alleen, ’er verder

N 3 niet
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eigen- niet over te oordeelen , voor dat onze ge-
schap- heele befchouwing der Dieren van ons

^ Land zyn volJe beflag heeft; waarvan wy
dieren, met het volgende Hoofdftuk een aanvang

zullen maaken ; om den Leezer nu voorts

een Natuurlyk Samenftel, en tevens His-

toriekundige befchryving onzer Inlandfche

Dieren , volgens eene geregelde Rangfchik-

king 5 in handen te geeven.
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-
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Behelzende eene cverweeging der beste Rang-

Jchikkinge; die men ter bepaalinge van

een Samenftel 9 raakende de Natuur-

lyke Historie der dieren van
Holland , kan volgen .

Op de befchouwing der noodzaaklykfte

onderwerpen, die tot eene algemee-

ne kennis van het Ryk der Dieren behoo-

ren, welke ruime en uitmuntende ftoffe,

zonder welke de Dierkunde eene ziellooze

befpiegeling zou zyn, wy in de voorige

Hoofdftukken , met alle mogelyke klaarheid,

naauwkeurig hebben getragt te behandelen

,

roept ons dat Dieren-Ryk thans tot eene

nadere famenftelkundige Bepaaling , en ge-

voegelyke Rangfchikking. Een vereischte

dat even zoo onontbeerlyk in eene gere-

gelde befchryving der Dieren is , byzonder
ten aanzien van hunne uitwendige kente-

kenen; als de kennis van derzelver alge-

meene eigenfehappen , hier boven verhan-

deld , ten opzichte van hunne Huishouding.

Dit denkbeeld valt zoo natuurlyk in ’sMen-
fchen Geest , dat de eerflc Mensch , dade-

lyk na zyne fchepping , zig door zoo veele

Dieren omringd ziende, en als een heer-

N 4 fchap-
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fchappy hebbend Vorst daar over gefteld

zynde, zig opgewekt vond, om zyne na-

tuurlyke kunde in dit ftuk te oeffenen , en
aan alle Dieren, welken God voor hem
bragt ,

eenen naam te gceven : noemende ,

gelyk mozes verhaalt, de namen van al het

vee , ende van het gevogelte des hemels , ende

van al 't gedierte des velds.

Dccze natuurlyke ingefchapen neiging

van den Mensch , om de Dieren , zoo naar

hunnen aart als gedaante, te onderfchci-

den, heeft vervolgens, van de vroegfte

dagen der Waereld, tot op den tegenwoor-

digen tyd , beftendig ftand gehouden. De
Godlyke Historiefchryver, van ’s Waerelds
geboorte , mozes , maakte in zyne dagen

alrede eene volkomen natuurlyke Rang-
fchikking der Dieren; waarin hy, buiten

die Godlyke inlichting, welke hem in de

Natuurkunde der Dieren zoo kragtdaadig

onderfteunde , ten uiterften hoogwaarfchyn-

lyk niet weinig geholpen wierd, door de

wysheid der Egyptenaaren ; in welker kun-

digheden hy, door de zorg der edelmoedi-

ge Egyptifche Princesfe, van der jeugd aan

onderweezen was. Deeze Volkeren tog, zoo
door en door ervaren , in de kennis van
den aart en de gedaante der Dieren, dat zy

’er hunne beeldfpraakige gedenkfchriften

van ontleenden; deeze Volkeren tog, zeg

ik, hebben dien gewyden Schryver ze-

kerlyk zeer bedroeven gemaakt in het on-

derkennen der dierlyke Geflagten : waarop
hv dan ook naderhand , als Wctgeever, zvn

Volk
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Volk beval agt te Haan; ten einde zy de-

zelven als reine en onreine Dieren behoor-

lyk zouden onderfcheiden. De Rangfchik-

king,die hy daaromtrent voorgefteld heeft,

vinden wy uitdruklyk aangetekend in het

-elfde Hoofdfluk van het Boek Leviticus

:

volgens welke opgave de verdeeling van
dien Godlyken Schryver ordentlyk beftaat,

in eene onderfcheiding van de Dieren des

Velds , te weeten het Vee, of de Viervoe-

tigen ; van de Dieren der Wateren en der

Zeeën , naamlyk de Visfchen; van de Die-

ren der Lugt, dat zyn de Vogelen; en ein-

delyk van het kruipende Gedierte ,• waar me-
de hy, buiten veelerlei kleen Gedierte , zc-

kerlyk bedoelt, die Soorten, welken wy
onder de Hagedisfen, Slangen, Kikvor-

fchen, en dergelyken, vinden. De ver-

dere onderdeden van ieder deezer Hoofd-
bepaalingen zyn door mozes dermaate vat-

baar en natuurlyk eenvoudig gefchikt, dat

ze voor den onkundigften in het Ryk der

Dieren kenbaar zyn. Men heeft gewislyk

geen uitgebreide kennis noodig, om, vol-

gens des Wetgeevers verdeeling, op het

bloote aanzien, een enkel geklaauwd Dier,

dat niet herkaauwt , van een gekliefd klaau-

wig herkaauwend Dier te kunnen onder-

fcheiden ; en even zoo gemaklyk valt het

,

onder de Visfchen , de gevinden en gefchub-

den van de ongevinden en ongefchubden te

onderkennen; als mede onder de Vogelen,
de roofzugtige (vleescheetende) Vogelen,
van de reine graaneetende ;

dewelken

,

N 5 fchoou
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fchoon ze met geen uitdrukkelyke kente-

kenen aangeduid zyn , egter uit derzelver

opnoeming gereedlyk begreepen kunnen
worden. Dit gaat zoo verre, dat het Sa-

menftel van mozes , indien men ’er eenige

bepaalder fchikking van ons nu meer be-

kende Dieren byvoegde
, een zeer natuur-

lyk Samenflel zou zyn; althans wy zullen

’er ons , met opzicht tot de verdeeling der

klaauwen, onder de viervoetige Dieren,
van bedienen : dan hier van vervolgens

nader.

In ’t voorbygaan neeme men ter deezer

gelegenheid in aanmerking, hoe ’t niet on-

gegrond zy, te beweeren, dat het Samen-
ftel der Dieren

, by deezen geleerden Israë-

liet zeer volkomen bekend is geweest; en
dat zyne Rangfchikking , byaldien hy zig

deswegens breedvoeriger had uitgelaaten,

waarfchynlyk in ’t vervolg algemeen aan-

genomen geweest zou zyn. Dog men mag
denken, dat hy, uit wyze inzigten, zyn
Volk, met zulk eene menigte van Dieren,

als hy volftrekt wel kende , en zou hebben
kunnen befchryven, niet heeft willen op-

houden; maar zig alleen bepaalt tot het

melden der zulken , die ’t hun zoo in hun-

ne huishouding, en omwandeling, als ten

aanzien van de Godlyke Wetten, noodig

was te kennen, en die hun meest voorkwa-

men. Uit dien hoofde zyn wy van gedag-

ten , dat fommige Schryvers te los en on-

voorzigtig over het Samenftel van mozes

oordeelen, dat zy dien Bybelfchryver in

een
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een befpottelyk daglicht poogen te ftellen ,

om dat hy , by voorbeeld , fpreekt van
viervoetig Gevogelte

,

en, van het kruipende

Gedierte handelende ^ gewag maakt van den
Egel , de Muis , en foortgelyken , die op
vier voeten loopen. Ten aanzien van het

eerffce immers verklaart hy terftond, hoeda-

nig eene foort van Dieren hy bedoelt , als

hy voorts optelt den Springhaan

,

den Sol-

ham , den Hargol , en den Hagah , elk naar

zynen aart. Ongetwyfeld was dit verftaan-

baar genoeg in dien tyd , als mozes fchreef

,

toen deeze Dieren onder dien naam bekend
waren; fchoon ’t nu eenigzins duister bly-

ve ;
om dat ons de bepaalde betekenis dier

naamen, en ’t onderfcheid der daar door
bedoelde Dieren niet wel bekend zy

;
vooral,

daar ’er de hedendaagfche Jooden ons ook
niets gegronds van kunnen melden (*). Van
den Solham , den Hargol

, en den Hagah ?

weet men niets; en ’t is nog niet uitge-

maakt, dat het woord Arbe bepaaldlyk een
Sprinkhaan aanduidt; en zoo het al Sprink-

haan moet betekenen , dan is ’t nog onze-

ker, of het juist een Dier zy, gelyk aan

die foort, welke wy Sprinkhaanen noemen.
Kent men alle de Egyptifche en Ooster-

fche Dieren , met derzelver benaamin-

gen zoo volkomen , dat men gronds genoeg
hebbe, om een Schryver daar op te be-

oordeelen ? Wy noemen eene foort van
Snep.

(*) S. BOCHARTI, Hieroz. P. III. L. II. C. XXXIII.

RANG-
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KING.
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Sneppen Kemphaan, en om dat zy altoos

kempen , of vegten , en eene kuif als een
Haan zetten : zou het onmogelyk zyn , dat

men in Egypten den naam van Sprinkhaan

gegeeven had aan eene foort van fpringen-

de Vogelen? Ja maar, zegt men , viervoe-

tige Vogelen? Wel, ons zyn Vogelen be-

kend , met nagelen aan hunne wieken
; en

wy vinden ’er die als ’t ware met de vleu-

gelen en pooten kruipen
;
wie weet wat

Egypten bezit? Maar genomen het zyn
waare Sprinkhaanen , en zulke Dieren , die

,

ter oorzaake van hunnen gang , onder de

algemeene benaaming van Sprinkhaanen be-

trokken mogen worden; daar onder vind

men ’er tog die grooter dan veele kleene

Vogelen zyn; en dus ligt ’er gansch geene
ongerymdheid in , dat men zodanige Dieren

,

gelyk ook de Vlinders , in een zeker opzicht

,

als Vogelen aanmerkt; waaronder ’er wel ge-

vonden worden , die ik onbefchroomd krui-

pend Gevogelte zou durven noemen : en

men is veelligt niet van den rechten weg
af, als men door het kruipend Gevogelte , dat

op vier ['voeten] gaat , een aanmcrkelyk ge-

deelte der vliegende en kruipende Infeften

,

door mozes aangeduid oordeelt. Zoo is

eene geheele bende van Dag-kapellen

,

onder den naam van Lepidoptera ,
Tetrapoda ,

Meelvleugeligen , Viervoetigen , by lin-

NiEus onderscheiden (*). En wat ver-

der

£*) Zie LiNN. Syft. Nat. Edit. 1. 2. 3. 4 .
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der het kruipende Gedierte betreft, ’t is

kennelyk genoeg, dat mozes deeze benaa-

ming zoo bepaaldlyk niet gebruikt, dat hy
’er enkel door verftaa

, zulke Dieren , die

volftrekt op den buik kruipen; maar dat

ook andere kleene , en vooral de kortpoo-

tige Dieren tot die verdeeling behooren ;

zoo dat de Muis, de Egel, en foortgely-

ken , ’er zeer wel onder betrokken mogen
worden; vooral daar zy, fchoon ze met
hunne korte pootjes loopen, egter een krui-

penden loop hebben, hoewel hun buik juist

niet lleepe. Veelligt zou men ook, daar

men niet volkomen zeker is , aangaande de

Oosterfche benaamingen der Dieren, ter

deezer plaatfe wel op eene Egelagtige ge-

doomde Hagedis mogen denken; en dus

zouden de naamen van Muis 9 Mol 9 enz. me-
de eenig ander gelyknaamig Gedierte kunnen
betekenen ; op hoedanig eene wyze wy wel

gewoon zyn eene foort van graavende Tor-

ren Mollen (Gryllotalpa) te noemen. Dog
hetzy zoo, dat ’er in ’t gemeen op foortge-

lyk Gedierte geoogd worde; het baart, vol-

gens het bovengezegde
,
geen zwaarigheid

;

te minder, om dat hier niet gefproken

word van een tot elkander behoorend heir

,

gelyk men dit oudtyds uitdrukte, maar
flegts van eenige Dieren in ’t byzonder,

buiten eene nette Rangsbepaaling. Voorts-

lette men hier, tot meerder lichts in dit

ftuk.

RANG-
SCHIK-
KING.
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Ruk, op de onderfcheiden uitdrukkingen

des Wetgeevers. Ily fpreekt, volgens de
opmerking der Taalkundigen , van Dieren,
welken vier voeten hebben, en van
zulken ,

die op vier pooten , of handen 0*33
gaan; welke laatfte foort hy ook hier, by-

zonder ten aanzien van ’t kortpootige , on-

der de benaaming van
J

t kruipende Gedierte

fchynt te betrekken; waar uit men eeni-

germaate mag vastftellen, dat de Wetgee-
\^er ook daar mede het oog heeft, op dat

flag van Dieren , ’t welk de hedendaagfche

Rangfchikkers vyfvingerig noemen; welke
vyfvingerige of geklaauwde Dieren op vlak-

ke voetzoolen gaan
,
gelyk wy Menfchen

doen; hoedanig foort van Dieren met na-

druk gezegd kan worden
, op de pooten te

gaan, in onderfcheid van de gehoefde Die-

ren, welken niet zoo zeer gaan, als wel,

eigenlyk gefproken , trappen. Wanneer
men dit onderfcheid in ’t oog houd is het

Samenftel van mozes , in dien zin , ondanks

zyne oudheid , en alle de befchimpingen

van voorbaarige Natuurkundigen
, zeer

aanneemelyk; en wel dermaate dat wy
gezind zyn om deeze Bybelfche verdee-

ling telkens , in de volgende ontvou-

wing onzer Rangfchikkinge , in te lasfchen

,

zoo veel de gezonde reden toelaat, ten

einde te doen zien, hoe zeer dezelve met
eene natuurlyke Rangfchikking overeenko-

me. Wy doen dit te onbefchroomder,

en oordeelen , dat wy ’er te meer regt toe

hebben , om dat veelé , zoo wel oudere

,

als
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als laatere , Natuurkundige Rangfchikkers

,

den grondflag van dit SamenRel gevolgd

zyn.

De meesten der Ouden immers hebben

,

op de wyze van jelianus (*) , de Dieren
verdeeld in Landdieren

,
Vliegende of Lugt-

dieren, en Zwemmende of Waterdieren;

veele andere Wysgeeren , van laater tyd,

hebben dit insgelyks gedaan ; Rellende ,

naar hunne keuze, nu de eene, dan de an-

dere Clasfe aan ’t hoofd : en in de voorige

Eeuw volgde charleton (f) , in ’t hoofd-

zaaklyke mede deeze verdeeling dier oude
Wysgeeren , ten opzichte der drie gemelde
bepaalingen. Ondertusfchen greepen ’er

egter, in die zelfde dagen, ook andere

zeer aanmerkelykehoofdverdcelingen Rand,
byzonderlyk by de Godgeleerden

; die zeer

veel op hadden , met de tweeledige onder-

fcheiding van (1) Redelyke en (2) Onrede-
lyke Dieren. Het Redelyk Dier was de

Mensch; en alle de overige Dieren behoor-

den tot de Onredelyken; welken zy om-
fchreeven, als zynde een corpus perfeÜs

mixtum , preeditum vita 6? fenfu, hoe est ani -

ma ,
cmShtik» (I). Dus beRond een onre-

de-

(*) Hlunus, Lib. XVI. dg Vi £? Natur.
Anim.

O) Gualt. charleton, Onomasticon Zoicoiij

Lond. 1 671.

(I) Wolfganci FRANZii Historia 4i'imalium 7
Dresd. 1687.

RANG-
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delyk Dier, fuo corpore & fua anima; waar
door zy den Dieren niet alleen een lichaam,

maar ook eene gevoelige ziel toefchreeven.

Dan deeze verdeeling
, die eene bepaalde

betrekking heeft op de Geestkunde der

Dieren , komt niet te flade in eene gere-

gelde Rangfchikking
, daar men voornaam-

lyk het oog heeft, op de uiterlyke kente-

kenen der Dieren. En even zoo is ’t gefield

met de wysgeerige verdeeling , van een vol-

maakt (perfectum) en een onvolmaakt (im-

perfectum') Dier; welke overeenkomt met
die van redelyk en redenloos. Op die wy-
ze heeft de geleerde wolfgang franzius

zyn Samenflcl ingerigt , en het zelve , niet-

tegenflaande het met eene Theologifche

penne gefchreeven zy, vry bondig Philo-

fophisch, en byzonder flelkundig verhan-

deld. Daar benevens geeft hy ons , niet on-

aartig en zeer kort , verfcheiden wyzen aan

de hand, volgens welken men de Dieren

zou kunnen verdeden. Als (1) in Bloed-

ryken Sanguinea , en Bloedeloozen Exan-

guia. (2) In Vliegenden Volatilia , Zwem-
menden Natatilia , met fchreeden loopen-

den of gaanden Gresfilia , en kruipenden

Reptilia

;

welke verdeeling overeenffcemt

met die van mozes. (3) In leevendbaa-

renden ( Vivipara') en Eierbaarenden Ovipa-

ra; ’t welk ontleend is uit het Samenflel

van ARisTOTELES. (4) In Lugtdieren Ac-
rea , Waterdieren , Aquea , en Landdieren

,

Terrea ; waar by dan nog komen de

of de Land- en tevens Waterdieren : dit

fchynt
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fchynt PLiNius meerendeels in agt genomen
te hebben. (5) In Dieren ,

die gezellig

leeven,^’ diligunt Societatem

,

en die fchuw
zyn 3

qui fugiunt Societatem

;

dit is, onzes

weetens, van niemand gevolgd. (6) In

Huisdieren, Domestica , en Wilde Dieren,
Silvestria

:

op deezen voet heeft de Heer
de buffon zyn Samenftel veelal ingerigt;

handelende van de ons meest gemcenzaam-
llen en bekendften af, tot de Wilden en
onbekendlten ingeflooten. (7) In Dieren

,

die uit veele deelen, plurimis partibis, en

zulken , die uit weinige deelen
, paufisfimis

partibus , zyn faamgefteld: deeze verdee-

ling is
, zoo ver wy weeten , meede van nie-

mand gevolgd. (8) In de Dieren met Voe-
ten, of met Vleugelen voorzien, of van
beiden verftooken : dit heeft zyne betrek-

king tot de Land- , Lugt- , Waterdieren en

Wormen. (9) Eenige Dieren fchynen wy-
ders verdeeld te kunnen worden naar hunne
gefchiktheid ; fommigen zyn gefchaapen tot

den Arbeid ,
ad Laborandum , als de Kemel en

het Paard; anderen tot Vetmestinge, of ter

Spyze ,
ad V'escendum , als de Zwynen , of tot

beiden , als de Osfen
;
en men vindt ’er ook die

ter Waakzaamheid, ad Custodiam , gefchikt

zyn, als de Honden, enz. (io)Eindelyk maakt
men ook onderfcheid tusfchen de ftomme,
Muta , als de Visfchen , en de zingende of
geluidgecvende Dieren, Vocalia , als de

Vogelen, en alle de overige Dieren, die

geluid Haan. Dog deeze laatfte verdeelin-

gen, die grootlyks flegts befpiegelend, en

III. deel. Ó gansch
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gantsch niet algemeen geagt konnen wor-
den, zyn, fchoon geestig uitgedagt, niet

wel aanneemelyk , en vooral niet hooger te

fchatten dan als byvoegende omfchryvin-

gen : des zy , zoo min als de reeds aangeroer-

de verdeeling van volmaakt en onvolmaakt,

of redelyk en redenloos , tot geen behoorlyk

rigtfnoer eener welgeregelde Rangfchikkin-

gc kunnen dienen. De Leczer bemerkt on-

dertusfchen uit dit Haaltje, in hoe veeler-

leie gedagten van verdeelingen men zou
kunnen treeden ;

als men op deeze en der-

gelyke byzonderheden agt gave. Voeg hier

nog by , dat
5

er mogelyk eene zeer goede
Rangfchikking kon voortvloeien, uit eene

gepaste onderfcheiding van de gehairde
,
ge-

vederde ,
gefchubde

,
gefchaalde , met vel

overtoogen en gekorven Dieren : van wel-

ke onderfcheiding wy ons ook Haan te be-

dienen; wanneer de overige byzonderhe-

den insgelyks in de nadere bepaahngen ver-

der te fcade zullen komen. Wy hebben dit

in ’t voorige Hoofdftuk alrede kortlyk afge-

fchetst; en het tegenwoordige is genoegzaam

,

om den Leezer te doen begrypen , hoe zeer

zoo oude als nieuwere Ranglchikkers
(

altoos

verlegen zyn, met het bepaalcn van het

eene of ander algemeene kenteken
; daar ’er

dikwerf in een Dier, van eene afgezonder-

de Clasfe, twee of drie kentekens gevon-

den worden , die tot eene verfchillende

Clasfe behooren. Dus is, by voorbeeld, het

Zwyn, om zyne uitwendig gekliefde Kiaau-

wen ,
onder die foort van Dieren insgelyks

te
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1

te brengen ; dog is wederom ,
de hoornig© bc-

kleedfels afgepeld zynde , met gevingerde

kootjes voorzien , en dan weder, om zyne tan-

den en flagtanden , tot een anderen Rang be-

treklyk. Eene Rupfe is gehaird , veelvoetig

en bloedeloos. ' De Zeekoe is viervoetig,

leeft in ’t water , en fchynt hierom van bei-

derlei leeven. ’Er is gevoiglyk aan den over-

gang van zoodanige Dieren iets eigen; uit

kragt van ’t welke zy niet gebragt kunnen
worden onder de eene bepaaling, zonder

dat ze tevens ook tot eene andere betrek-

kelyk zyn ; en dit brengt te wegen , dat ’er

altoos, hoe volmaakt en naast natuuflyk

de Rangfehikking der Dieren ook zy , eeni-

ge onvolmaaktheid in dezelve overblyft;

dewyl men geene Clasfe yolftrekt op zig

zelve kan affeheiden. Verwagt derhalven ,

geëerde Leezers, ook hier, wegens hetRyk
der Dieren in Holland

,
geen in alles vol-

maakt Samenftel ; maar vergenoeg u met on-

ze poogingen , om uit de voornaamfteri het

beste te kiezen , en zoo veel döenlyk is de

Natuur eenvoudig te volgen
;
waar toe wy

aanvanglyk , met het voorbygaan van bree-

de uittrekfelen , de voornaamfte Samcnilel-

fels beknoptlyk zullen doorloopcn.

Onder de beroemdite Mannen , welke zig

op dit onderwerp toegelegd hebben , is , bui-

ten den Bybel-Dierkundigen mozes , zeker-

lyk eerst en vooral te tellen , die fchrande-

re Vader, en voornaamfte Grondlegger der

Dierkunde , de onftervelyke Griekfche Wys-
gcer ARisTOTELES. Deeze alomberoemde

RANG-
SCHIK-
KING.
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rang- Griek
,
gerugfteund door de bevelen van

schik- alleenheerfchenden alexander de
KING

’ groot, heeft de gunftigfte gelegenheid

gehad, om een overryken voorraad van het

geen de toen bekende Waereld opleverde,

onder het bereik zyner fcherpziende oogen
te verkrygen. En zyn weldenkend Vernuft
ftelde hem in ftaat , om dit alles met zulk

eene oplettendheid te overweegen , dat het

hem in gevolge daar van niet moeilyk viel

,

het Ryk der Dieren in eene zoo vatbaare

fchikking te befchryven , dat zyneWerken

,

ondanks eenige laatere en nieuwere kundig-

den, ais nog het zuivere licht der Oud-
heid, in de Boekvertrekken der hedendaag-

fchc Wysgeeren , doen flikkeren. Zyn al-

gemeene Hoofdverdeeling bcftond in de

tweeledige onderfcheiding van Leevendbaa-

rende en Eierbaarende Dieren ; welke twee-

voudige verdeeling wy boven reeds ver-

klaard hebben. In zyne onderdeden volg-

de hy, gelyk ik met reden onderftel, de

fchikking van mozes : aangezien hem , daar

de Griekfchc wysheid van de Egyptifche

Volkeren ontleend, de Egyptifche en Mo-
zaifche Dierkunde gewislyk niet onbekend
geweest zal zyn

;
het welk zeer wel te be-

wyzen ware, dog buiten ons beftek is. Hy
verkoos althans

, ter onderfcheidinge , voor
de viervoetige Dieren, agt te geeven op
het verfchil tusfchen de gehoefde en ge-

fpleeten klaauwen , en de gevingerde pooten;

als mede voor de Vogelen, het eierleggcn,

de gevingerde pooten , en het gevederde li-

chaam ;
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chaam; zodanig eene onderfcheiding nam
hy ten opzichte der kruipende Dieren

, die

Leevend- of Eierbaarend zyn , ook in agt

;

en ftelde voorts de Visfchen in dat zelfde

licht van onderfcheiding. Wyders was hy
van oordeel, dat men de byzondere ver-

deelingen der Dieren niet zeer volftrekt

affcheidende kon bcpaalen; en vlogt, zoo
als wy ook meenen te doen, in zyne be-

fchryving een berigt van de aanmerkelykfle

deelen , de voornaamite verrigtingen en ze-

den ,
mitsgaders van de byzonderfte Jeevens-

wyze der Dieren. Animalimn vero dijferentias ,

aut per vitas , aut per aStimes , aut permores ,

aut per partes conftüui dignum est (*). Deeze
grooteWysgeer lag den grond ,waarop de vol-

gende Dierkundigen hun Samenflel bouwden.
Plinius is een zyner voornaamlle navolge-

ren geweest : en men doet aristoteles te

kort, wanneer men hem eene doorllaande

kunde in de Huishouding der Dieren ont-

zegt. Plinius heeft dit Ruk , ’t is waar ,

wel wat meer uitgebreid
;
dog veelal heeft

hy zyne kundigheden uit de Schriften van
aristoteles verkreegen

; waar omtrent eg-

fer aan te merken ftaat , dat hy ze niet al-

toos met de vereischte klaarheid ontvouwd
heeft, van waar onze hedendaagfchen dik-

wils veel moeite hebben , om hen overeen

te brengen. Men is het daar benevens,

over fommige zeldzaame Dieren, door hen
bei-

(*) Arist. Hist. Anim . Lib. I. Cap. I

o 3

L
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beiden befchreeven, niet eens; en laatere

Dierkundigen hebben meermaals etlyken

derzelvcn gantsch niet beftaanlyk geagt.

Dog men vind heden, nu men met meer
oplettendheid van alle oorden wederom al-

lerleie Dieren opfpeurt, ten allerklaarften

,

hoe zeer de Ouden ons hier in overtroffen

hebben. Het zou ons , ware het niet dat

wy ons aan de HolJandfche Dieren te hou-

den hadden, aan geene voorbeelden, ter

breedere bevestiginge hier van, ontbree-

ken; dog
5

t zy genoeg te melden, dat het

Samenftel van aristoteles zeer lang Hand
gehouden heeft, en nog heden in agting

blyft. Het is
,
na zynen dood , door ver-

fcheiden der ouden en nieuweren Reeds in

groote eere gehouden, en door veelen, of

geheel, of gedeeltlyk, by manier van uit-

trekfels gevolgd; als blykt uit jelian-üs, so-

STRATES , NICANDER , ISIODORUS ,
OPPIA-

NUS ,
TURNERUS , NICOLAUS LEONICENSUS ,

NIEREMBERG, ALBERTUS MAGNUS , AVICEN-

NA, DIOSCORIDES, TKEOPHRASTUS , ett MAT-
TuroLus ;

welke laatften , agter hunne kruid-

kundige Werken, veelal een dierlyk Sar

menftel, uit aristoteles en pliniüs ge-

trokken, geplaatst hebben. Ook heeft ze-

kere GUILLELMUS VAN DET^T BOSSCHE zyne Ge-
neeskundige Historie der Dieren ,

(Hntoria

Medica de Animalium Natura 1639.)
veelal uit de Schriften dier eerfte Grond-
leggeren overgenomen.

Deeze manier van navolgen en uittrek-

ken is beficndig in gebruik geblecven ,
tot

dat
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dat dc beroemde conradus gesnerus dit

Samenffel, medelyden hebbende met des-

zelfs verduistering en verdraaijing , volgens

die eigen Schets, weder vernieuwde, en

volffrekt in een heerlykcr daglicht te voor-

fchyn deed komen , dan het ooit te vooren
gezien was. Deeze fchonk der Waereld ec-

ne getrouwe befchryving en afbeelding der

Dieren , in een allemaauwkeurigften fmaak

;

zoo dat men hem met recht onder de bon-

digHe en geloofwaardigffe Schryyeren mo-
ge Hellen

;
waarom wy ook hier en daar van

zynen arbeid hoopen gebruik te maaken;
gelyk mede van dien van ulysses aldro-
vand us. Deeze heeft met een onvergely-

kelyken arbeid , in de grootfte uitgeftrekt-

heid, onvermoeid alles nagefpoord, wat
hem de Oudheid, de Godsdienst, de Wet-
ten, en de Regeeringen van verfchillende

Volkeren, alle Eeuwen door, met betrek-

king tot het Ryk der Dieren
, opleverde ; en

men moet zeggen
, dat dit onderwerp,

fchoon het vry ver buiten het beffek der

Natuurkunde gaa, zoo Hout en grootsch

door hem uitgevoerd is , dat hy ’er alle an-

deren in overtroffen heeft.

Ten aanzien deezer Werken moeten wy,
fchoon we niet voor hebben , ons met alle

derzelver uittrekfelen op te houden, het

SamenRel van jonston egter niet ge-

heel vergeeten : te meer , om dat zyn Werk
in onze Moedertaale in veeler Vaderland-

fche handen gevonden word; en wy het

O 4 zei-
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zelve dus, zoo veel als doenlyk is, daar

men op zyne beste afbeeldingen Haat kan
maaken , zullen dienen aan te roeren

;

fchoon het tevens oplettendheid vereifche,

om de gebreklyke afbeeldingen , waar van
zyn werk vol is, te vermyden. Voor ’t

overige is ’t nogtans niet nopdig , ons in te

laaten in eene verdere ontvouwing van zyn
Satnenftel; nademaal hetzelve, gelyk ook
zyne geheele befchryving, getrokken is uit

de voorgemelde Autheuren , ARISTOTELES ,

PLTNIUS , GESNERUS , ALDROVANDUS, en

anderen, met byvoeging van eenige uit-

trekfelen uit salvianus, bellon, ronde-
let, en andere meest bekende Schryve-

ren: welk voetfpoor ook ingeflaagen is,

door zynen navolger j. ruisch , die de af-

gedrukte Plaaten van jonston, met eene

gebrekkige befchryving , op nieuw uitgegee-

ven heeft. En hier mede zullen wy de Sa-

menftellen der Ouden laaten berusten ; om
wyders na te gaan , in welken opzichte de

Nieuwen, die van de gemelde verdeelin-

gen der Ouden afgewceken zyn , ons van
dienst kunnen weezen.
Onder die geenen, welken den grond-

flag geleid hebben
, tot het in deeze dagen

meest algemeen aangenomen Samenftel , vanO O 7

den gezag hebbenden Prins der Rangfchik-

keren, linn^eüs , is voor allen te Rellen de

beroemde ray, met opzicht tot de viervoe-

tige Dieren en Planten; benevens willoug-
by, zyn medearbeider, ten aanzien van
de Visfchen en Vogelen; met artedius,
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in betrekking tot de Visfchen, en onzen

ZWAMMERDAM , aangaande de Bloedelooze

Dieren. Edog fehoon ieder deezer opge-

noemde Mannen ten hoogften lofwaardig

zy, komt nogtans over het algemeen, be-

treffende het geheele Ryk der Dieren , de

hoogffe plaats wel byzonder toe aan den

eerstgenoemden john ray; die, eenige

redenen tegen de bepaalende verdeeling

van Eier- en Leevendbaarende Dieren heb-

bende, voor zoo veel de natuurlyke ver-

deeling betrof, tot eene andere onderfchei-

ding overgong. De gebruikelyke verdee-

ling naamlyk was hem niet voldoende ; daar

hy opmerkte , dat ze van geen weezenlyken
dienst was ,

ter onderfcheidinge van de Ge-
flagten der Dieren : overmids men onder
Dieren van het zelfde Geflagt, en Eier- en
Leevendbaarenden , ontmoette. Als, by
voorbeeld, de Leevendbaarende Vipers

,

onder de Eierbaarende Slangen. Hier by
kwam het bezef, dat alle Dieren

,
gelyk

wy ook beweezen hebben, uit een Ey
voortkomen. Dit

,

benevens andere rede-

nen , bewoog hem , om bedagt te zyn , op
eene andere , hoewel niet minder ingewik-

kelde, egter zeer natuurlyke onderfchei-

ding, die op de ontdekkingen van harveus
gegrond was; verdeelende de Dieren in

Bloedryken of met Bloed begaafden , San-
guinea , en in Bloedeloozen , Exanguia,

Zie hier tegenover deszelfs Plan.

O 5 Dit
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Dit Samenftel, dat zekerlyk zyne ver-

dienfte heeft, is niettemin al mede in ze-

keren zin onvoldoende; en wel byzonder,
ten aanzien van ’t geen de Autheur daar

in , met opzicht tot dat der Ouden , heeft

willen verbeteren. Men ziet tog in zyne
onderdeeling de Eierbaarenden van de Le-
vendbaarenden onderfcheiden

; welke on-

derfcheiding, zoo, volgens zyne tegenwer-

ping, alle Dieren begreepen moeten wor-
den uit een Ey voort te komen , in ’t alge-

meen niet door kan gaan , en veel minder

in het byzondere gelden, ’t Is welwaar,
dat de Hartsholen ,

of derzelver verdeeling

in één en twee holligheden, de Eierbaa-

rende Vogelen onderfcheiden van de Eier-

baarende Slangen of Dieren met ééne hol-

ligheid: maar hoe komen dan Leevendbaa-

rende viervoetigen , en Eierbaarende krui-

pende viervoetigen , hier by één? Dit im-

mers baart eenige verwarring. Wyders is

ook de verdeeling der Bloedeloozen
,

in

grooter en kleener Dieren, niet wel be-

ftaanbaar met de Natuur
;
dewyl men , on-

der de grooteren, als de veelvoeten, (Po-

lypi ,) de Zeekatten, (Sepia de Kreeft-

agtigen en de Gefchaalden , ontellyke Soor-

ten vind ,
die onzigtbaar , en veel kleener

zyn ,
dan een middelbaar Infeél ; en ’er on-

der deezen wederom zeer grooten voorko-

men, die de middelbaaren der grooteren

zelven overtreffen.

Niettegenftaande deeze en dergelyke zwaa-

righeden, heeft dit Samenftel inmiddels,

van



van HOLLAND. 219

van den fmaak der Natuurkundigen zynde

,

’t zy om dat het nieuw was , of om dat men
geen beter had, vry langen tyd het veld

gehouden; en verfcheiden beroemde Man-
nen hebben deeze fchikking gereedlyk ge-

volgd ; vooral onder de Engelfchen ,
die de

eer van hunnen waarlyk grooten Landsge-

noot in hooge waarde hielden. Dit heeft

geduurd, tot dat de meermaals genoemde
Heer george cliffort, den wydvermaar-
den LiNNiEus, door ’t verleenen van een
fchat van allerleic Boeken, tot de Dierkunde
betrekkelyk , en door hem de gelegenheid te

verfchaffen , om alle beroemde Kabinetten

,

waar onder mede dat van seba , te befchou-

wen, in Haat Helde, om zig met zyn door-

dringend vernuft, zoo in de Dierkunde in

’t algemeen ,
als wel byzonder in de Kruid-

kunde, te oeffenen. By zoo gunflig eene

gelegenheid is die beroemde Zweed
, aange-

lpoord door ’t gezag van onzen dierbaaren

boerhaave, en de hulp van gronovius , ook
dermate gevorderd, dat hy heden, byna ge-

heel Europa door, als het Orakel der Dier-

en Kruidkunde genoemd worde. Groot-

lyks zouden wy derhalven van onopletten-

lieid te befchuldigen zyn, zoo wy onzen
Vaderlanderen geen duidelyk verflag van
dit beroemde Samenftel tragtten te geeven:

’t welk in deezen te noodzaaklyker is , om dat

wy het in onze verdere onderzoekingen met
geen mogelykheid onaangeroerd kunnen
laaten : zoo verre gaat de heerfchappy van
voortreffelyke algemeene Werken.

rang-
schik-
king.

De



RANG-
SCHIK-
KING.

Het Sa-

inenflel

van LIN«s

NiEUS.

220 NATUURLYKE HISTORIE

De arbeidzaame linnjeus , om dit voor-
af kortlyk te melden, gaf, in den jaare 1735,
zyn eerfte Plan , wegens de drie Ryken der

Natuure , en dus ook dat van het Ryk der

Dieren, in ’t licht. Eerlang befpeurde hy,
gelyk het in alle eerfte ontwerpen gaat ,

’er

verfcheide gebreken in, ’t welk hem be-

woog tot eene befchaafder ontvouwing ; en
in ’t vervolg van tyd heeft hy, door ge-

duurige nieuwe herhaalde uitgaven , zyn
Samenftel tot dien ftand gebragt, dat het,

als ’t ware, alle de voorwerpen van het

Ryk der Dieren en der Planten , in derzel-

ver byzondere Soorten bevatte. Men vind

ze aldaar, door zoo korte Helkundige om-
fchryvingen bepaald , dat ongeleerde of
eerstbeginnende Liefhebbers niet t’onrech-

te klaagen , dat ze voor hun onverftaanbaar

zyn; dog ze konnen niet te min van een
algemeen nut weezen voor de zulken , die

de Logica of Redenkunde verftaan, en het

geheele Samenftel, door het nazien en ver-

gelyken der aangehaalde Bynaamen en Au-
theuren, oplettend beoeffenen. Wy gaan

voorbedagtlyk alle de onderfcheiden uitga-

ven van dit Samenftel voorby; en zullen

ons wel wagten om het zelve volftrekt af

te keuren; ’t welk eene vermetelheid zou

zyn , die ons de wraak van alle de Liefheb-

bers in Zweeden , en van een groot gedeelte

hunner in Duitschland, op den hals zou haa-

ien: alleenlyk zullen wy de vryheid nce-

men , van ’er onbefchroomdlyk, en met kragt,

onze gedagten over te uiten, in zoo verre
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het, in onze volgende befchouwing , hier rang-

of daar, op onze Natuurlyke Historie van schik-

Holland , al of niet betrekkelyk zal voor-
KlNG ’

komen. De hcofdzaaklyke fchikking van

den Heer linnteus , met betrekking tot het

Ryk der Dieren, om dezelve, zoo beknopt

ons mogelyk is, voor te draagen, komt
hier op uit.

Het neemt een aanvang met de befchou-

wing der Dieren, als leevende, bewerk-

tuigde
,

gevoelige
,
en zich beweegelyke

Weezcns; waar over wy onze gedagten in

het Eerfte Hoofdftuk medegedeeld hebben.

Vervolgens bepaalt hy de herkomst der

Dieren, uit een Ey, met eene nevensgaan-

de befchryving van de ontvanging en voort-

teeling der Dieren : welk onderwerp , naar

onze wyze van denken, door ons in het

Tweede Hoofdftuk ontvouwd is. Dan be-

fchryft hy het lichaamsgeflel der Dieren,

’t welk men insgelyks in ons Derde Hoofd

-

ftuk kortlyk overwoogen kan vinden. De
Heer linn^eus fielt dit op zoo plantkundig

eene wyze voor , dat ik zwaarigheid maake
om het een Hollander , welke niet gewoon
is op die wyze te denken, recht te doen
verftaan. Het Rif van een Dier of Mensch
is een Struik, die uit den Hoofdfchedel
fpruit, te noemen; welke met Zytakken
geleed of gewerveld is ;

waar aan vleefchige

,

in de Spieren eindigende , Bladeren uitfprui-

ten, en waar uit de vrugtbaarmaakende
Teeldeelen hervoortkomen. Het Hart in

’t byzonder is een Bol, welks Wortelen
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zig , door de Melkvaten, in de drckgclei-

dende Ingewanden , veiTpreidcn ; en de Ade-
ren en Slagaderen zyn Takjes, die het voed-

fel opflurpen. De Herfenen zyn een der-

gelyke Bol, van onbekenden aart; heb-

bende zeer veele vciTpreide Vezelen en
Takken; en zynde de zitplaats der vermo-
gens van denken, gevoel en beweeging.
Men ziet in dit alles wel geestig gevonden
vergelykingen , waar voor de zuiken vat-

baar zyn, die eene gegronde kennis in de

Ontleed- en Kruidkunde bezitten; maar zy
zyn wel verre van die klaarheid, welke men
in een Natuurlyk Samenftel voor de Lief-

hebbers in ’t algemeen in agt behoort te

neemen. ’t Is zelfs bedenkelyk, of ze by
ervaren kenners wel volkomen mogen door-

gaan; dewyl het op die wyze niet veel

fcheelt, of een Dier of Mensch is eene

wandelende Plant; des diogenes, die een

geplukte Haan een Platonisch Mensch heet-

te, veelligt de dryvende en plaatsverande-

rende Valisneria , of de Lemna , volgens

deeze bepaaling een Dier zou noemen. Be-

ter moet ik zeggen voldoen my ’s Mans
Helkundige vergelykende Befchryvingen van
de dierlyke zinnen of zintuigen

;
waar om-

trent hy zig in deezervoege uitdrukt.

,, Het oog is als eene zoogenaamde don-

kere kamer, die de gedaante, de evenre-

digheid
, en de koleur der voorwerpen af-

fchildert.

Plet oor is als eene trommel, die, door

middel van een gefpannen vlies, op eene

draaien-
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draaiende flekswyze buis, (Cochled) gehol-

pen door vezelen en hamertjes, op den ira-

vloed der lugt aan ’t trillen geraakt.

De neus is als een zeer breed in één ge-

rold vogtig vlies , dat de aandoenlyke vlug-

ge deelen der lugt aantrekt.

De tong is faamgefteld als uit zuigende

verfpreide Sponsjes , die de gefmolten vog-

ten fmaaken.

Het gevoel ontftaat als uit zeer zagtc

tepeltjes, Qpapillce) welken de ingedrukte

figuur terftond aanneemen”.

Deeze zintuiglyke werkzaamheden zyn aan

meest alle Dieren eigen, dog zy bezitten

ze niet allen te gelyk
; en ze zyn ook aan al-

len, die ze bezitten, niet in denzelfden

trap gemeen ; ’t geen wy boven reeds aan-

geweezen hebben.

Wyders verklaart de Heer linnïeus de

Driften der Dieren mede op eene wyze,
die zeer ingewikkeld Helkundig is

;
verdee-

lende dezelve in die van Blydlchap , Gau-

duiffl

%

Vreeze, Metus , Toorn, Ira, en

Droefheid, Mceror; welken hy zelfs, in

Qnderfcheiding van de vier fiaaten der Die-

ren, de Kindsheid, de Jongelingfchap, de

Manlyke jaaren, en den Ouderdom, be-

fchouwt ;
mitsgaders betrekkelyk maakt tot

andere byzonderheden. Men vergunne
hier, ten gevalle der aartige fchikkinge, een

kleen plaatsje voor deeze yerdeeiingen van
den Heer linn^eus.

Het vermogen van te denken, zegthy,
lokt een Dier of Mensch natuurlyk uit, om

het

RANG*
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het aayigenaame te willen , en het onaangenaa

-

me te fchuwen.

Cogitans allicit ad veile gratum , aut nolle

ingratum .

De VREUGDE is kinderagtig , bloed-

ryk , rood , olyagtig ,

fponsagtig , laauw , v n
een ruime pols , ruim
ademhaalend, lachende,

uitwaasfemende , vaar-

, dig, leevend.

De VREEZ e is jeugdig , flymerig , bleek

,

wateragtig , flap , bee-

vend koud , van een flap-

pen pols , kortborflig

,

(’dyfpnoicus) verfmach-

tende
,

poeperende ,

fchroomagtig ,
zieklyk.

De toorn is manlyk, galagtig, bruin,

geestryk
,

gerimpeld ,

vuur-heet, van een ver-

hitten harden Pols , aem-
borflig

, (asthmaticus )
brullende

,
pisfende , drif-

tig, geneesmiddelen ge-

bruikende.

De droefheid is oudlyk, zwartgallig,

zwart ,
zuur

, verftyfd

,

koud , van een flaauwen

pols , rechtborftig
,
(or-

thopnoicus') zugtende ,

Hoppende , rustende ,

doodlyk.

In-
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Indien nu deeze Hellingen , voor welker

rechte verftand maar weinige Menfchen
vatbaar zyn , al eens plaats hebben in den

Mensch , wie zal dezelven qoit in ’t alge-

meen op het Ryk der Dieren kunnen over-

brengen ? Genomen , zy hadden al eens in

de meesten plaats
5
zou men in de vreugde

,

het lachen der Visfchen, der Vogelen, en
der Infefiten kunnen bepaalen? Zou men
den Pols in zodanige gevallen aan alle Die-

ren kunnen voelen ? Zouden in de Vreeze al-

le Dieren juist bleek worden ? Zouden ze

alle poeperen? ’t Is waar, veelen gaan af

door angst
;
maar behoort dat byzonder tot

de jeugd? De jonge verfcheurende Dieren
kennen de Vreeze zeer weinig ; en wat is

’er moediger dan een jonge Leeuw? Pisfen

de Vogelen van Toorn? Heeft iemand hen
ooit Rimpels zien fronsfen? Worden de

Menfchen door Toom bruin? Ik beken

het, een Mensch, die toornig van aart is,

heeft veelal een bruinen opflag
;
maar word

eene blanke Vrouw , als zy kwaadaartig , of

liever toornig is ,
bruin ? Heeft de Ouder-

dom natuurlyk de Droefheid ten deel? Ik

ken veele oude lieden, ten minflen onder

myne Hollanders , die ruim zoo lustig zyn als

de jeugd : ik zou ’er kunnen noemen , welker

zuivere blanke vel
,
gepaard met de zilveren

hairen van eene eerwaardige grysheid ,
met

de jeugd om den prys zou mogen ftryden:

en waarom v/orden de oude Wezeltjes wit?

Neem dit te famen
,
geagte Lcezers , en

oordeel, of ik zulke en dergelyke ftelkun-

III. D££L. P dige
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dige bepaalingen niet rechtmaatig heb
voorby gegaan, terwyl ik ’t geen ik ’er no-

dig van dagte , in ’t voorige Hoofdftuk ver-

handelde. Overeenkomftig hier mede zal

ik my dan ook verder niet ophouden , met
het volgende van dit Samenftel in ’t alge-

meen , waarin de anderzins hooggeagte lin-

njeus zig, ten aanzien der huishoudelyke

bepaalingen, even zoo ingewikkeld, zoo
niet voor veelen onverftaanbaar, uitdrukt,

’t Komt ons voor, dat de ervaren Heer
houttuin, die anders het Samenftel van
den wydvermaarden linnteus

, met alle mo-
gelyke aandagt , volgt , en ’t zelve hier en
daar befchaafd, ook om foortgelyke re-

den deeze algemeene bepaalingen vermyd
heeft. Het Werk van dien oplettenden

Schryver nagaande , moet men ruim uit be-

kennen , dat hy dit Samenftel dermaate

verbeterd en opgehelderd heeft, dat noch
LiNNiEus zelf, noch iemand zyner leerlin-

gen, zulks gefchikter zou hebben kunnen
doen. Eene nette befchryving en vergely-

king gaat voor zeker verre boven eene
lyst van bloote naamen. Dit weinige van
het een en ander, raakende dit ftelzel, ge-

zegd hebbende , ’t geen wy hier noodig oor-

deelden , om ’er den onkundigen eenig denk-

beeld van te geeven , zullen wy nu vervol-

gens , eenftemmig met den bedreeven Heer
houttuin , de lchikking van den fchrande-

ren Heer linnjEus, ten beknopften wat
nader ontvouwen. Dezelve ftelt ons in

de eerfte plaatfe voor.
DE
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welke uit de inwendige gefieldheid al-

dus aangeduid word .

Het hart tweeholig , C 1 Levendbaarenden , met
tweeoorig ; het ! zoogborsten.
bloed warm enl 2 Eierbaarenden , voge-
i*ood. ^ LEN.

Het hart éénholig, één- fi met nog twyffelagtïge

oorig;het bloed 1 Longen , water- en
koud en rood. land-dieren.

j

2 met uitwendige Kieu-

^ wen , VTSSCHEN.

Het hart éénholig, zon- 1 met Sprieten, gekorven
der oor;voor nee I dieren,

bloed een kouctf % met Voelers , wormen.
witagtig wei. ^

Op deeze algemeene verdeeling rust het gebouw
van het geheele Samenftel , dat zig voorts in de zes

volgende CLASSEN onderfcheid.

P 2 EER-
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EERSTE CLASSE.
DE ZOOGENDE DIEREN.

Mammalid .

Het hart is tweeholig , tweeoorig;

Het bloed warm en rood.

De longen beurtlings ademende .

De kaaken op éénfluitende gedekt , meest allen

met ingegroefde tanden.

Het manlyke LID gaat in de Teeldeelen der

leevendbaarende (IVyfjes f)
die zoogen .

De zintuigen zyn de Tong , de Neus, de

Oogen , de Ooren , en de ge-

voelende Tepeltjes . Papillae.

De bekleedselen zyn Hairen, weinig in de

Indiaanfchen , zeer weinig in

de Waterdieren .

De steunselen zyn vier Voeten, uitgezon-

derd by die , welken alleen

in
9

1 water leeven, welker

agterpooten in
J

t platte van

den ftaart te famen loopen .

Ze zyn meest allen met

staarten.

TWEE-
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VOGELEN. AveS.

Het hart is tweeJiolig , tweeoorig ; het

bloed warm en rood

.

De longen zyn beurtelings ademende

.

De kaaken Zz'gge» op elkander , zyn glad

,

uitjleekend en tandeloos.

De manlyke roede is zonder balzak]e , dringt

weinig in ; de Wyfjes zyn
eierbaarende , en liggen eie-

ren , met eene kalkagtige

korst.

De zintuigen zyn de Tong, de Neus, de

Oogen, de Ooren, zonder

Lellen of Byoortjes.

Dc bekleedselen zyn Vederen, die zig

fchubswyze over een vlijen .

De steunselen zyn twee Pooten, en twee

Vleugelen.

De stuit is hartvormig.

P 3 DER-
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DIEREN VAN BEIDERLEI LEEVEN,

OF WATER*EN LANDDIEREN.
Amphibia.

Het hart is éènholig , êênoorig ; het bloed
koud en rood .

De longen zyn in de ademhaaling twyjfel-

agtig, (arbitrariae.)

De kaaken liggen op één.

De MANLYKHEID is dubbeld , de Eieren zyn
veelal vliezig .

De zintuigen zyn de Tong, de Neus, de

Oogen , verschillende Oo-
ren .

De bekleedselen zyn eerie kaale velagtige

huid .

De steunselen zyn verfchillende in ver-

fcheiden, en by fommigen
vind mon \r geenen .

VIER-
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VIERDE CLASSE.
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VIS SC HEN. Pisces.

Het hart is êènholig, zonder Ooren ; het

J3LOED koud en rood

.

De kieuwen drukken uitwendigfamen

.

De kaaken liggen overéén .

Geen manlyke roede, en de Eieren zyn
zonder wit

.

De zintuigen zyn de Tong, de Neus, de

Oogen, Qgeene Ooren.')

De bekleedslen zyn overéénliggende Schub-

ben.

De steunselen zyn de Zwemvinnen.

V

P 4 VYF-
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gekorven dieren. Infeften.

Het hart is éênholig , ongeoord ; (voor het

bloed) een koud weiagtig

vogt.

De ADEMiNG gefchied door lugtgaatjes , aan

de zyden van het lichaam .

De kaaken liggen zylings -

De manlyke roede is indringende .

De zintuigen zyn.de Tong , de Oogen , en

de Sprieten aan ’£ hoofd , dat

geen Hersfenen $ noch Oo-

ren y noch Neus heeft .

De bekleedselen zyn als gewapende Schil-

den, door eene beenagtige

huid bedekt .

De steunselen zyn de Pooien, by fommigen

ook de IVieken.

ZES.
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ZESDE CLASSE.
wo RAi en. Vennes .

Het hart is éénholig , ongeoord ; zy hebben

een koud weiagtig vogt.

De ademende buizen zyn twyffelagtig.

De kaaken zyn van veelerleien vorm 9 ver

-

/drillende in verfilmden.

De teeldeelen zynm veelen twyffelagtig of

tweejlagtig.

De zintuigen zyn de Voelers , zy hebben

geen Hoofd , naauwlyks Oo-

gen y en geen Ooren > noch

Neus

.

De BEKLEEDSELEN Zyn kalkagtig , of zy

hebben ’er geenen y ten zy ee-

nige Doornen .

En wat de steunselen betreft, zy hebben

noch Pooten y noch Vinnen

.

In deeze gemelde Afdeelingen of zes

CLASSEN, heeft men het Ryk der Die-

ren, volgens LiNNiEus
, te onderfcheiden

:

waar tegen egter vry wat bedenklykheden

P 5 in
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in te brengen zyn , van welken wy da-

delyk eenig nader verflag zullen geeven
dat wy voor tegenwoordig uitftellen; om
dat wy het dienftig agten, eerst nog het

oog te vestigen op het Samenftel van den
Heer brisson. Intusfchen hebben wy on-

ze Leezers hier vooraf nog te waarfchu-

wen , dat wy in deezen geen bepaalde mel-

ding maaken van het Samenftel van den
Heer klein; dat op de oude verdeeling van
ARisTOTELEs en gesner , van gehoefde en
gevingerde Dieren, rust; dewyl het ons,

daar wy ’t zelve hoog fchatten , in onze

volgende Verhandelingen breeder zal voor-

komen.
Wat dan het bovengemelde Samenftel

van den Heer brisson aangaat, het zelve

is, in Vrankryk, daar men niet zeer afgo-

disch LiNNiEus gezind is , algemeen aange-

nomen zynde, ook hier te Lande, by vee-

len des kundigen zeer bemind. Ja, de

Hoogleeraar allamand heeft goedgevon-

den , dit Samenftel als tot zyn rigtfnoer op
Hollands Hooge Schoole aan te neemen;
en ten dien einde , tot gebruik der Acade-

mie-Jeugd,
5

er eene Latynfche uitgaave

,

in een handzaam formaat, van verzorgd.

De Heer brisson (*) legt den grondflag

van zyn Samenftel mede in het Bloed en

deszelfs beweeging; en voltrekt hetzelve,
door

(*) Le Regne Antmal divifé ,
en IX.Ciasfes, &c.

par M. brisson, a Paris 1756. pag. 1-9.
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door agt te geeven', zoo op de overeen-

komst der Dieren met, als op derzelver

verwydering van den Mensch. ’Er zyn
naamlyk onder de Dieren, welken op on-

zen Aardbol woonen, zulken, wier Bloed

naastovereenkomende (.Analogue ) is met
dat van den Mensch ; zoo dat ’er een rood

vogt in hunne aderen en flagaderen om-
wentele , dat men Bloed noemt ; terwyl an-

dere Dieren, welken zig van den Mensch
verwyderen ,

daarentegen geen rood Bloed

,

maar in deszelfs plaats een ander Vogt
bezitten. Onder die geenen , welken rood
Bloed hebben, zyn ’er wederom die, op
dezelfde wyze als de Mensch, door mid-

del hunner Longen, in~en uitademen; dat

anderen in tegendeel door middel hunner
kieuwen doen. Onder de zulken , die door
de Longen ademen, zyn vervolgens ook
tweeërleie Dieren; te weeten, zoodanigen,

die , even als de Mensch , twee hollighe-

den in het Hart hebben , en anderen , die

’er flegts ééne bezitten. Wyders bevinden
’er zig onder de eerstgemelden deezer laat-

fte Afdeelinge zulken , die Leevendbaaren-

de en Zoogende zyn , als de Mensch ; dog
anderen deezer foorten zyn Eierbaarende

Dieren. En eindelyk zyn ’er , onder de
Leevendbaarende zoogenden , fommigen
die hairig zyn

, ten minilen aan eenig deel

van het lichaam, gelyk de Mensch; als

mede welken vier voeten hebben , over-

eenkomftig met de handen en voeten van
den Mensch ; maar de overigen hunner heb-

RANO-
SCHIK-
KING.
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ben het lichaam naakt , en zyn van gevleesch-

te vinnen , in Rede van voeten, voor-

zien.

Uit deeze naastbetrekkelyke Eigenfchap-

pen der Dieren tot den Mensch , formeert de

Heer brisson de volgende NegenCLASSEN

:

welken , om haare natuurlyke en vernufti-

ge affchetfing , met betrekking tot den
Mensch, dat zyne nuttigheid heeft, hier

wel een weinig plaats beflaan mogen.
De EERSTE CLASSE beflaat uit Die-

ren, welken met den Mensch deeze vyf
overeenkomRen hebben. (1) Zy bezitten

Bloed. (2) Zy ademen door de Longen.

(3) Zy hebben twee holligheden in het

Hart. (4) Ze zyn Leevendbaarende , en
zoogen. (5) Hun lichaam is , ten minRen
aan eenig gedeelte, met hair bedekt, en
heeft vier Voeten, overeenkomRig met de

Handen en Voeten van den Mensch.
De TWEEDE CLASSE bevat zulke

Dieren, welken alleenlyk de vier eerRe
overeenkomRen met den Mensch bezitten.

(1) Zy hebben Bloed. (2) Zy ademen
door de Longen. (3) Hun hart heeft twee
holligheden. (4) Ze zyn Leevendbaarende

en zoogen; maar verfchillen van de voo-

rigen daarin, dat zy eene kaale huid , zon-

der hair , en ,
in Rede van voeten , vleefchige

zwemvinnen hebben.

De DERDE CLASSE behelst zoodanige

Dieren , welken met den Mensch flegts in

de drie eerRe byzondei heden overeenkom-
Rig zyn. £1) Zy hebben Bloed. (2) Zy

ade-
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ademen door de Longen. (3) Zy bezitten

twee holligheden in het Hart : dog verfchil-

len daar in van den Mensch ,
dat zy Eier-

baarende zyn.

De VIERDE CLASSE Helt ons Dieren

voor, in welken men niet meer dan de

twee eerfte overeenkomften met den Mensch
ontdekt. (1) Zy hebben Bloed. (2) Zy
ademen door de Longen ; maar verfchillen

daarin van den Mensch, dat zy alleenlyk

ééne holligheid in het Hart hebben.
De VYFDE en de ZESDE CLASSE

levert eene foort van Dieren uit ,
welken

maar de eerfte overeenkomst met den Mensch
behouden , naamlyk die , dat zy Bloed heb-

ben ; dog daar in van den Mensch verfchil-

len, dat zy door de Kieuwen ademen.
De drie laatfte CLASSEN eindelyk ver-

vangen zulke Dieren , welken in het geheel

geene deezer vyf overeenkomften met den
Mensch bezitten.

Na dat de vernuftige brisson, op deeze

wyze , uit de overeenkomst QAnalogie) der

Dieren met den Mensch , eene vry natuur-

iyke aaneenfchakeling zyner CLASSEN
heeft voorgefteld

;
komt hy vervolgens tot

derzelver nadere bepaaling, met uitdruk-

lyke benoeming van de Soorten der Die-
ren, welke onder ieder CLASSE behoo-
ren.

DÉ

RANG*
SCHIK-
KING.



RANG-
SCHIK-
KING.

238 NATUURLYKE HISTORIE

DE EERSTE CLASSE
beftaat uit Dieren, welken gehaird zyn,
ten minften aan eenig gedeelte van het li-

chaam , dat vier voeten heeft. Zy hebben
allen Bloed , ademen door de Longen , en
zyn van twee Harts-holligheden voorzien.

De Wyfjes zyn leevendbaarende enzoogen.
Men noemt ze het

VIERVOETIGE GEDIERTE.

Hun onderfcheidend kenmerk is , ten li-

chaam te hebben, dat, ten minften aan eenig

gedeelte ,
gehaird is, en vier voeten heeft .

de TWEEDE CLASSE
bevat zulke Dieren, welken een naakt

langwerpig Lichaam , vleefchige Zwemvin-
nen , en een platten horizontaalen Staart heb-

ben. Ze zyn allen met Bloed begaafd
, ade-

men door de Longen, en bezitten twee
Harts-holligheden. De Wyfjes zyn Lee-

vendbaarende en zoogen. Men noemt ze

WALVISCHAARTIGEN.

Zy leeven altyd in Zee. Hun onderfchei-

dend kenmerk is, een kaal en langwerpig li-

chaam te hebben, met vleefchige Zwemvinnen ,

en een platten horizontaalen Staart .

1 DE



van HOLLAND. 239

de DERDE CLASSE
behelst zoodanige Dieren, welker lichaam

bedekt is met Vederen. Zy hebben een

Snavel of Bek, die hoornagtig is, twee

Vleugelen, en twee Voeten. Zy bezitten

allen Bloed , ademen door de Longen , en

hebben twee Hartsholligheden. De Wyfjes

zyn Eierbaarende. Men noemt ze

VOGELEN.

Hun onderfcheidend kenmerk is , een li-

chaam te bezitten, dat met Vederen gedekt is;

hebbende een hoornigen Snavel , twee Vleuge-

len en twee Pooien .

de VIERDE CLASSE

fluit in de Dieren , welker lichaam kaal

of naakt is , en vier Voeten heeft, of wel-

ker lichaamen met fchubben bedekt zyn
;
die

vier Voeten, of geene Voeten hebben, en

door de Longen ademen. Zy allen zyn van
Bloed, dog van maar eene Hartsholigheid

voorzien. Eenigen zyn Leevendbaarende

,

en anderen Eierbaarende
; dog allen heb-

ben zy eieren : dan de broeding dier eieren

gefchied by fommigen in het dierlyke li-

chaam, en de jongen worden eindelykleeven-

de afgefcheiden
; maar by anderen gefchied

deeze broeding buiten het lichaam. Alle

dee-

FANC-
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KING.
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rang- deeze Dieren kruipen, en men noemt ze
schik- hierom
KING.

KRUIPENDE DIEREN.

Hun onderfcheidend kenmerk is een kaal

en naakt lichaam , met vier Voeten , of eenge-

fchubd lichaam , met vier of geen Voeten , te

hebben, en te ademen door de Longen .

de VYFDE CLASSE
fielt ons Dieren voor, welken kraakbee-

nige Zwemvinnen hebben , en door eene

foort van Kieuwen, tegen over welke zy-

lings de lugtgaatjes geplaatst zyn , ademen.

Zy bezitten allen Bloed, en leeven altoos

in het water; eenigen derzelver zyn Lee-

vcndbaarende , en andere Eierbaarende

;

dog allen hebben zy eieren: dan de broe-

ding dier eieren gefchied als boven , by ee-

nigen in , en by anderen buiten het dierly-

ke lichaaam. Men noemt ze

KRAAKBEENIGE VISSCHEN.

Hun onderfcheidend kenmerk is, kraak-

leenige Zwemvinnen te hebben, en door lugt-

gaatjes, ter zyden van de Kieuwen geplaatst

,

te ademen .

DE
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de ZESDE CLASSE
levert eene foort van Dieren uit, wel-

ker Zwemvinnen beenagtig of gfaatagtig.

zyn, en die ademen, door middel van Kieu-

wen , welken met beweegbaare , uit been-

agtige deeltjes faamgeftelde, dekfels bedekt

zyn. Alle deezen hebben Bloed, en lee-

ven beftendig In het water. Meest alle der-

zelver Wyfjes zyn Eierbaarende
;
derzelver

eiertjes zyn zeer kleen, en draagen den
riaam van Kuit. Men noemt ze bepaaldlyk

EIGENTLYKE VISSCHEN.

Hun onderfcheidend kenmerk is beenagtige

ofgraatagtige Zwemvinnen te hebben , en te ade-

men door de Kieuwen , die met beweegbaare

uit beenagtige deeltjes faamgeftelde dekfels be-

dekt worden.

de ZEVENDE CLASSE
vervangt zulke Dieren, welken aan hun
hoofd Sprieten hebben , en ten minften van
agt Pooten voorzien zyn. Hun lichaam is

bedekt met een Schaaldekfel , ’t welk zig

vernieuwt; dat is, het Dier fchuift het

zelve af, als het, door den aanwas van dit

Dier, dat ’er in huisvest
, te kleen gewor-

den, en ’er een ander in de plaats geko-

men is ; het welk men vervellen heet. Men
noemt ze

III. DEEL. Q SCHAAL-
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SCHAALDIEREN.

Hun onderfcheidend kenmerk is , een hoofd

met Sprieten , en agt of meer poioten te heb-

ben,

de AGTSTE CLASSE
begrypt alle de Dieren, welken verfchei-

den gedaantewisfelingen ondergaan , eer zy

tot hunne volkomen wasdom gekomen zyn

;

dat is, dat zy gebooren worden onder

eene gedaante, geheel verfchillende van
die, welke zy in ’t vervolg moeten aan-

neemen. Het is niet, dan na het onder-

gaan hunner laatfte veranderinge , dat zy

in ftaat worden om voort te teelen. Alle

deeze Dieren hebben , voor hunne laatfte

gedaantewisfeling , verfcheiden lugtgaatjes

of werktuigen van Ademhaaling: en na
hunne laatfte gedaantewisfeling zyn zy van
Sprieten , en altoos van zes pooten , en

nooit meerder , voorzien. Zy vervellen ,

even als de Schaaldieren; dan deeze ver-

velling gefchied by het meerendeel niet,

dan voor het ondergaan der laatfte gedaan-

tewisfelinge , en daar zyn ’er zeer weini-

gen ,
by welken zulks gefchied , na hunne

laatst ontvangen gedaante. Dit zyn de ecni-

gen ,
die de Autheur gekorven Dieren noemt of

INSECTEN

Hun
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Hun onderfcheidend kenmerk is , voor hun-

ne laatfle gedaantewisfeling verscheiden Lugt

-

gaatjes of werktuigen van Ademhaaling te be-

zitten, en, na hunne laatfle verandering.

Sprieten aan het hoofd, en zes pooten aan ’

t

lichaam te hebben .

de NEGENDE CLASSE
ontvouwt eindelyk dat ftag van Dieren,
welker lichaam, ten minften gedeeltlyk, in

ftaat is, om zig door eene intrekkende en
uitzettende kragt te beweegen; dermaate

dat het lichaam
,
of wel dat gedeelte van ’t

zelve, naar begeerte , eene ruimere of en-

gere plaats kan beflaan. Zy hebben noch
Sprieten, noch Pooten, noch Lugtgaten.

Men noemt ze

WORMEN.

Hun onderfcheidend kenmerk is een li-

chaam te bezitten, dat, of geheel of gedeelt-

lyk in ftaat is , om eene uitzettende en inkrim-

pende beweeging te verrigten ; en voorts noch

Sprieten, noch Pooten , noch Lugtgaten te

hebben.

Het dus ver ontvouwde Samenftel van
den Heer brisson is waarlyk, naar onze
gedagten, een der besten, dat wy, ten

minften met betrekkinge tot den overgang
der Natuure , van den eenen tot den ande-

ren Rang der Dieren, kennen, ’t Is waar,

Q 2 dat
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dat ’er, gelyk de Heer houttuin niet ge-

heel ongegrond aanmerkt , eene zeer naby
komende overeenkomst van fommige Clas-

fen is; dan dit oordeelen wy juist het fraaie

van een Samenftel te zyn
;

dat men naam-
lyk die, om zoo te fpreeken, weg fmel-

tende aaneenfchakelingen der Natuure in

het oog tragt te houden : dewyl wy ’t , met
alle Natuurkundigen, die dit ftuk beharti-

gen, voor een onverbreekelyken zetregel

houden, dat de Natuur op geen volftrekt

afcheidenden fprong , van den eenen Rang
tot den anderen overgaat : Natura non fa-
cit faltus . ’t Is dan , onzes eragtens , zeer

natuurlyk, dat de Heer brisson zyne Clas-

fen zoo naamv verbind als mogelyk zy; en

’t is by uitftek fraai, een fterk doorflaand

onderfcheidend kenmerk, voor eiken af-

zonderlyken Rang, te neemen. Hier om-
trent heerscht ’er zekerlyk , voor ieders ge-

zigt, zonder wyders te beflisfen , of het

Samenftel van linn^eus, dan dat van bris-

son het beste zy , in de Rangfchikking van
den hier eerstgenoemden , naar ons inzien

,

eene zekere algemeene duisterheid , en

niet zelden iets onnatuurlyks.. Waar tog

heeft de Natuur ons geleerd , een zwem-
menden voeteloozen Walvisch , om dat zy

zoogen en twee Hartsholigheden hebben,

naast aan de viervoetigen; ofeeneVledermuis

in één en den zelfden rang met den Mensch
te brengen ? Een denkbeeld , waar van wy
natuurlyk afkeerig zyn. Het tweeklaauwi-

ge Zwyn, dat, in het tiende Samenftel

van
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van den Ridder linn^eus 5 onder de zoo-

gende Beesten
,
(en wel aan het hoofd) in

gelyken Rang Rond , met de vyf vingerige

Buidelrat , de Mol en den Egel , is eensklaps ,

in het twaalfde Samenftel, onder de oorloo-

gende (Bellua) of verfchriklyke Dieren ge-

plaatst , te gelyk met het moedige eenklaauwi-

ge Paard , en het nog twyftelagtige Zeepaard.

Zoo men van oorloogende Dieren een
Rang moest maaken, behoorde men dan de

Aziaanfche Elephanten , en de Oosterfche Ke-
melen , die by de Ouden de waare Belluce (*)
geweest zyn , niet als gedugte oorlogsdieren

aan te merken ? En zoekt men ’t in den
aart der Schepfelen zelven , is dan een

Leeuw en Tyger niet bovenal verfchrikke-

lyk onder de Dieren? Wat natuurlyke

overeenkomst is ’er wyders tusfchen

het zoogen van een Zwyn en dat van
een Paard? De laatfte heeft flegts twee
Zoogtepels ; en het Zwyn bezit ’er twaalf.

Daar en boven begryp ik niet , hoe men
de listige en vaardige Buidelrat onder de

(Bestice ) Beesten; den Rhinoceros onder
de Ratten, (Glires;) en den verftandigen

Ele-

(*) Het woord Belluce, in zyne kragt genoomen,
is een ( inmanus) yslyk verlchrikkend wild Dier; dus
genoemd als of het was QBellum gerens ) oorlog voe-
rende. In het byzonder betekent het wilde Die-
ren ,

die Qgrandiores') vry groot en zeer verfchrik-

kende zyn, als, ’t geen de Ouden ’er door ver-
bonden, een Elephan.t; Hycena en Walvisch, enz.
echter vind ik onder de Belluce van linn^eus den
Elephant niet.

Q 3
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Elephant onder de (Bruto) domme Dieren

fielt; als mede waarom de Rhinoceros, ins-

gelyks ,
eensklaps van de fchichtige Muizen

,

tot de oorloogende Dieren overgebragt is.

En welk eene aaneenfchakeling eindclyk

word ’er in agt genomen , als men ’er ,
in

den volgenden Rang, de Walvisfchen op

doet volgen? ’t Is wonder dat ze, daar

ray (*) dezelven, inden zin van verfchrik-

lyke Zeedieren , Belluo Marino noemt , al

mede niet by de oorloogende Dieren ge-

voegd zyn. Wy wenschten, met de Hee-

ren de buffon en d’aubenton, queceux,

qui veulent réduire la Nature a de petits Sys-

têmes ,
qui veulent renfermer fon immenjité

dans les hornes d'une formule , confidèrent avec

mus eet animal , & voient sHl néchappepas

d toutes leurs Methodes (f) : ,, Dat die gee-

„ nen, die de Natuur tot kleene Samen-

„ flellen willen brengen , en derzelver on-

„ eindige verfcheidenheid binnen de per-

„ ken van een kort voorfchriftje befluiten,

„ deeze Dieren met ons oplettend befchou-

„ wen , en overweegen , of zy niet aan al-

5 ,
le hunne Rangfchikkingen ontglippen”.

Verrees de Waereldberoemde Dichter ho-

merus eens, hoe verbaasd zou hy liaan,

wanneer hy alle zyne T ojaanfche en Griek-

fche Ridders, in Kapellen of Dag-enNagt-
vlinders veranderd zag! Ligt vervloekte hy

zulks

CD Ray, Synopf Metbod. Piscium. pag. 6.

(f) Hist. Naturelle du Cocbon, pag. ,131. £dit. 80,
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zulks op een dreunenden Heldentoon, en

kreet het zelve voor onzinnigheid uit. Ja

,

zag de beroemde Griekfche Wysgeer ari-

stoteles, die zoo veel werks maakte, van

de recht eigenfchaplyke naamen der Die-

ren te behouden, eens op; hoe zeer zou
hy het ftaatige voorhoofd fronsfen , als hy
zag, dat men, om een Natuurkundige te

weezen, de Iliaden van homerus eerst op
zyn duim behoort te hebben I En zie daar

,

terwyl ik deeze proeve van de drukpers ont-

vange , ons weder met eene dertiende Uit-

gave van den Ridder linn^us overlaaden

;

waarin wy het Gedierte weder in eene

gantsch andere ilagorde zien optrekken.

Met recht klaag ik , en zelfs zyne groot-

jfte Aanhangers , over zulk eene verwar-

ring , die de geleerde Waereld doet twyffe-

len , of hier de winzugt niet boven de lief-

de voor de waare Natuurkunde heerfche;

men had althans zekerlyk, en dit was ook
veeler verwagting, het zelfde Werk, by
manier van een Aanhangfel ofVerbetering,

wel in waarde kunnen houden. De Ridder

verfchoone my ,
dat ik dus ronduit ipreeke

;

zyne Leerlingen zelven zugten ’er onder

;

veelen worden lusteloos, en de meesten

zyn in de war. Wat my voorts belangt, ik

kan, behoudens de waare hoogagting, die

ik voor ’s Mans groote en Waereldberoem-

de verdienften heb , niet afzyn , van myne
Hollanders de vooimoemde doorflaande

zwaarigheden onder ’t oog te brengen.

Wy neemen de vryheid, om van ons na-

Q 4 tuur-
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tuurlyk recht, en onze eigen ondervin-

ding een wettig gebruik te maaken. Wy
willen het beste, naar ’t ons tocfchynt, uit

de bekwaamfte Schryvers, ja uit linnjeus

zelven overneemen
; en tevens redenen van

onze keuze ter baane voeren ; zonder ge-

negen te zyn om den vryen hals te buigen

,

onder het juk van onverftaanbaare en voor
eenvoudige niet vatbaare verdeelingen. Wy
vreezen niet voor de befchuldiging van uit

vooroordeel verblind te zyn, als wy vry-

moediglyk beweeren, dat een Samenftel,

zoo het zal kunnen doorgaan voor een Sa-

menftel, dat de Natuur op zig zelve volgt,

in geene ingewikkelde , flegts voor Geleer-

den , en wel voor fommigen derzelver al-

leen verftaanbaare , omfchryvingen en by-

voegfelen moet beftaan
; maar integendeel

zoo gefchikt behoort te weczen , dat het

voor elk burger van de Waereld, of van
het Land, welks Dieren men befchryft,

gemaklyk verftandig na te gaan zy. Dus
denkende, zouden wy bykans overhellen,

om , op de wyze van den Heer de buffon ,

met onze gemeenzaamfte Dieren te begin-

nen ;
dan , dewyl ons zeer wel bewust is , hoe

gaarne veele yverige en kundige Liefheb-

bers in ons Land , het Samenftelkundige

,

inCLASSEN, ORDEN , rangen en Ge-

flagten waargenomen zien, zullen wy be-

proeven wat onze kundigheden daar omtrent

vermogen. Ten dien einde zuilen wy eerst

nog eens kortlyk melden , watwy tegen de op-

genoemde Samenftellen hebben , en wel in-

zon-
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zonderheid tegen het vermaarde SamenBel rang-

van LiNNiEUs , dat hier te Lande zoo veel SCHTK-

velds gewonnen heeft; waar op wy ver-

volgens de beste Rangfchikking ,
naar onxe

gedagten, zullen bepaalen.

In ’t algemeen komt het ons voor, dat

’cr zig, in de bovengemelde Samenftellen

eene verwarring opdoet, ter oorzaake dat

men de gehecle Hoofdverdeeling vestigt op
den omloop van het Bloed , op de holighe-

den van het Hart, en op de ademhaaling

der Longen ;
’t welk te wegen brengt , dat

dezelve geenszins algemeen kan doorgaan.

Niemand der opgenoemde Autheuren tog

kan Baande houden , dat hy alle de Dieren

,

welken hy onder de eene of andere deezer

verdeelingen brengt , dermaate ontleed

heeft, dat hy volBrekt moge zeggen, dat

alle deeze Dieren , van de eene of andere

CLASSE, bevonden zyn, één, twee of
geene holigheden in het Hart, en al of
niet tweelobbige Longen te hebben. Lin- l

J
nn*

nïeus Belt, by voorbeeld, de Crocodillen

onder de Dieren van beiderleie leeven, /uHt.

(Amphibia ,*) welken tot eene bepaaling heb- XI ï.

ben, het Hart éénholig , éénoorig ;
het Bloed J 3 *

koud en rood

:

maar vind zig gedwongen
om , op de waarneeming van zynen beroem-
den Leerling hasselquist , deeze aanteke-

ning onder de gemelde CLASSE te Bel-

len : miratus itaque quod 2 ventriculos cordis

Crocodilo adfcribat . Hasselquist. Itiner. 293.
Het doet hem vreemd dat hassel^uist den
Crocodil een tweeholig Hart toefchryft; en

Q 5 ' on-



RANG-
SCHIK-
KING.

250 NATUURLYKE HISTORIE

ondertusfchen zou ik, zoo ik my niet ge-

noodzaakt vinde my aan de Hollandfche
Dieren te houden , zulks in eenige andere

Hagedisfen ligtlyk kunnen aantoonen. Hoe
zeer wykt men in deeze zelfde CLASSEvan
de Natuur af? De kraakbeenige Visfchen

zyn van beiderleie leeven
; zy zyn gevind

;

zy ademen door middel van Zykieuwen,
enz. Maar de Visfchen hebben ook Vin-

nen ;
zy ademen door Zykieuwen , hoewel

niet beflooten; zy hebben mede een één-

holig éénoorig Hart, en koud rood Bloed.

Wat is dan het weezenlyk onderfcheid? De
Visfchen ademen door Kieuwen, die uit-

wendig fluiten; maar de Dieren van bei-

derleie leeven hebben eene twyffelagtige

ademhaaling, QSpirantes arbitrarie) onder-

tusfchen ademen de kraakbeenigen door zy-

gaatjes. De zwemmende Dieren (Nantes

)

van beiderleie leeven zyn kraakbeenig ;

dan de Slangen en Hagedisfen hebben bee-

nige graaten , en ademen door den mond

,

( Spirantes ore.') Hoe komen deeze Amphi-
bia ,

alle deeze Dieren van beiderleie lee-

ven, natuurlyk byéén? Ik weet wel dat

het onderdeden zyn, maar hoe voldoen

ze aan de Hoofdverdeeling ? Waarom is

een Rog of Haai een Dier van beiderleie

leeven? Daar ze altoos in het water huis-

vesten , en
’ er nooit buiten leeven kunnen ;

\ geen volftrekt tegen de bepaaling van

Amphibia aanloopt. Daar de kraakbeenige

Zwemdieren een allerkennelykst blyk van den

overgang der viervoetige Dieren , van der-
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zelver uiterfte grenspaalen, tot de fterkst

doorflaande beginfelen van een eigentlyken

Visch aantoonen ;
is het dan , zoo men dcr-

zelver ademing , leevendbaarende eigen-

fchap, en bloedsbeweeging in aanmerking

moet neemen , niet veel natuurlyker dezelven

tot eene byzondere middelbaare CLASSE te

brengen ;
dan ze eene bygelapte Orde

,
onder

de Dieren van beiderleie leeven, (dat is

die zig op het Land en in het Water ont-

houden) te doen uitmaaken? Verfchillen

zy van de Visfchen niet zeer kennelyk,

daar zc door Longen of vliezige gaatjes

ademen, en veelal geene Lugtblaasjes heb-

ben ? Daar ze leevendbaarende zyn , of ten

minften geformeerde afgefcheiden Jongen
voortbrengen? Indien men daar benevens

lette op den trapswyzen overgang deezer

Dieren tot de Visfchen, en dus gadeflaat,

dat zy niet lang onder water kunnen bly-

ven, zonder te ademen, dat veelen zig

daarom digt by de banken en ondiepten

houden, om te gereeder te mogen ade-

men; wanneer men dit, zeg ik, in agt

neemt ,
zal men moeten erkennen , dat ik

my niet kwaalyk uitdrukke, als ik ze in

dien zin met den bynaam van Water- en
Lugtdieren benoem ; ter oorzaake van hun
zwerven en zwemmen, in de oppervlakte

van het water, als tusfchen water en wind;
even als de Vogelen, tusfchen de Aarde
en de Lugt, zweeven. Zoo intusfchen my-
ne onderfcheiding egter al niet voldeed,

het fta een ieder vry, de twee Clasfen van
de

RANG-
SCHIK-
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de Zwemdiercn te vereenigen. Voor ’t

overige ftrekke ter onzer verfchooninge

,

dat de Heer brisson ons hierin is voorge-

gaan ; terwyl wy op goeden grond meenen
te mogen vastftellen, dat zy, zoo wel te-

gen de kundigheden der Ouden als derNieu-
weren, ten onrechte, door LiNNiEus on-

der de Amphibia , of Dieren van beiderleie

leven
,
gebragt zyn. Maar, om nog verder

te gaan, zoo men den omloop van het

Bloed, zoo men de ademhaaling ten teken

van der Dieren onderfcheiding moet nee-

men ;
waar blyft dan die bekende en zaak-

lyke bepaaling
,

dat de Dieren , welken
bloedryk zyn, en in het Water en op het

Land leeven,als by voorbeeld de Zeehond,
eene foort van hartsopening hebben , die het

Bloed ,buiten de Ooren en Longen, des noods
zynde, doorlaat, om onder het water te

kunnen leeven? Is het hart van de Wal-
vischaartigen daar mede ook voorzien of

niet? Wat is dat foramen ovale , dat eivor-

mige gat , ’t welk zig in fommige foortge-

lyke Dieren opdoet , en ’t geen men in de Pae-

relduikers noodzaaklyk erkent, om lang onder
water te kunnen blyven?Ik heb eenaanmer-
kelyk ftuk, en zal het, onder de befchry-

ving der Vogelen , mededeelen , waarin twee
gehamerde kraakbeenige buizen , beurtlings

,

de lugt uit de Longen in- en uitlaaten , als

de Vogel, dat een Duikelaar is, langen

tyd te water gaat : en veele Endvogels heb-

ben een kleen dergelyk beentje. Moest ik

dan ook niet zeggen , de Dieren , welken
on-
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onder water ademen , hebben een twee-

holig Hart, twee Longen, en rood Bloed,

maar eenigen ademen in gehamerde hollig-

heden? Voeg hier nog by, dat delnfeéten ,

volgens de bepaaling van linn^us
,

in de

VYFDE CLASSE
,
geen Hersfenen

,
geen

Ooren , en geen Neus hebben. Ondertus-

fchen toont de onvergelykelyke lyonet
ons, in de wilgen Houtrups, een aantal

van Zenuwen, die uit de Hersfenen van
den Worm, welke nog onveranderd is,

voortkomen, ten klaarflen aan. Die weêr-

galooze Ontleeder der Infe&en , zegt ons des-

wegens (*) ; dans ce dernier le cerveau est ren-

fermé de toute part , dans une cavité osfeufe

;

il remplit la plus grande partie de la tete

;

dat

is: ,, In de laatfte is het Herfengeftel be-

„ Booten in eene beenagtige holligheid;

„ het befiaat ’t grootfte gedeelte van het

„ hoofd”. Rieken de Infeéfcen niet ? Hoe
ontdekt dan een Infeót de Bloemen , die het

bemint, van verre? Hooren zy niet? Hoe
komt het dan by, dat fommigen elkander

door hun gebrom roepen? De Vogelen,

Vrord gezegd, hebben Ooren, maar zon-

der lelletjes; evenwel heeft de koning der

Wouwouwen, die zeldzaame Roofvogel

,

Ooren met lellen
;
de Struis en Cafuaris ins-

gelyks, en de Nagtuilen zyn, zoo met gee-

ne groote, ten minfte met kleene lellen

be-

Traité Anatm . de la Chenille , qiii rovge le

bois de faule , par p. lyonet, Chap. VI. pag. 96. &
Cap. IX. pag. 190.
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bedeeld, en kunnen hun ooren fluiten,

welken, fchoon ze, gelyk in veele Vo-
gelen, van eene andere gedaante, dan

die der andere Dieren zyn, nogtans niet

nalaaten ,
’er een bewys van te vertoonen.

Linmlus geeft den viervoetigen Dieren al-

leen uitdrukkelyk Tanden: egter hebben
de Haaien, door hem, onder de Dieren
van beiderleie leeven gefteld, zeer zwaare
Tanden; het Geflagt der Strykyzer-visfchen

(Ojbracia) , heeft kiezen en ivooren Tan-
den, van gelyke gedaante, als veele vier-

voetige Dieren
;
en wat anders is de Tur-

kois, dan een groene Vischtand? Onze
Snoeken zeker zyn ook niet tandeloos; en
men vind fommige Water-vogelen niet mis-

deeld van fcherpe Tanden, die hoornagtig

zyn. En wat tog zal het kenteken van wro-

pygium cordatum , of een hartvormigen Stuit

,

in de Vogelen üitmaaken? Durft iemand
bepaalen, dat alle Vogels een Stuit heb-

ben, die de figuur van een Hart heeft?

Wyslyk heeft de Heer houttuin dit agter-

wegen gelaaten. Als hier gezegd word dat

de Visfchen eieren zonder wit fchieten,

moet ik dan door wit verftaan , een wit

vogt, of eene lymerige ftoffe, die als het

wit van een Hennen ey tot voedfel van het

Dier verftrekt? De Vogelen, zegt men,
hebben geen balzakje ; evenwel zyn de bal-

letjes in een vlies binnen in het lichaam be-

vat: druk ik my dan kwalyk uit, als ik zeg,

de Vogelen hebben hunne balzakjes inwen-

dig. De Roede
,

luid daarenboven de be-

paa-
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paaling, dringt weinig in, Penis fubintrans

;

egter ken ik Endvogels , die in de voorttee-

ling onder ’t water , al een merkelyken tyd

aan één vast blyven. Ook hooren de Vis-

fchen, volgens linn^eus, niet; dog onze
geleerde camper heeft de werktuigen van

het Gehoor in de Visfchen onderfchei-

denlyk aangetoond. Even zoo is ’t gefteld

met de bepaaling, raakende de Wormaar-
tigen; ze hebben, zegt linn^eus, geen

Hoofd , onderfcheiden van het lichaam : on-

dertusfchen vertoont de Zeekat evenwel

duidelyk een hoofd; ze hebben, zegt hy,
byna geen Oogen ; nogtans heeft onze

swammerdam de zieners der Slekken ont-

leed. Dog al genoeg hiervan.

Door het bybrengen deezer Haaltjes, die

nog maar zeer weinigen zyn, en welker

aantal ik ligtlyk zou kunnen vermeerderen

,

bedoel ik niet zoo zeer het Samenftel van

den grooten linnjeus geheel en al tegen te

fpreeken; maar ik wil naauwkeurig oplet-

tende Natuurkundigen wel in bedenking

gceven, en hen vraagen; of zy hier uit

niet ten klaarften zien , hoe onmogelyk het

zy, eene geheele CLASSE te onderfchei-

den, uit de inwendige gefteldheden van
fommige Dieren? En of zy niet overtuige-

lyk bemerken, dat ieder Liefhebber, zoo
men zig volftrekt hier aan moet houden,
een goed Ontleedkundige, een ervaren Zin-

tuigkundige, en een fchrander Werktuig-
kundige moet zyn , om een Dier , dat hem
voorkomt, te kennen, als hebbende één

of

RANG-
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KING.
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of twee Hartsholigheden , als zynde al of
niet bedeeld met Longen, Oogen of Oo-
ren?Zou men van eenongeoeffendMensch,
als men hem op eene plaats bragt , daar

een Walvisch , een Vledermuis , een Paard

,

eene Koe, een Arend, een Struis, eene

Rogge, een Baars, of Schol, eene Slang,

een zwerm Byen, eene Slek, enz. onder
één waren; zou men, zeg ik, van hem
kunnen eifchen, dat hy alle deeze Dieren
kende , aan hunne Adémhaaling , Longen

,

Hartsholigheden, en wat dies meer is?

Maar laat ons zoodanig iemand eens een-

voudig vraagen , waarom hy het eene Dier

foortlyk dus, en het andere anders noemt?
Hy zal gewislyk natuurlyker onderfcheiden-

de kenmerken opgeeven , en zeggen ,
dit is

een Walvisch, ofeen Visch, om dat hy met
vinnen bedeeld is , in ’t water leeft , en zyne
gedaante verfchriklyk is : dit Dier is een Vle-

dermuis, om dat het eene Muis is die vliegt:

dit Paard, deeze Koe, is een viervoetig ge-

haird Dier , om dat het vier voeten en een

hairige huid heeft; het is geen Vogel, om
dat het niet vliegt; geen Visch, om dat het

niet met vinnen zwemt ; het heeft Hair en

geen Vederen, noch Schubben; en dus is

wederom de Arend een Vogel, om dathy
vliegt en Vederen heeft; de Baars, de Rog
en de Schol, zyn Visfchen, om dat zy Vin-

nen of Schubben k'! ben. Zal zoodanig een

Mensch eene Slang, die ter zaake van haare

fchubben wel wat naar eenVisch zweemt , een

Visch noemen ?Wie tog zal zynen zoom , als hy

om
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cm eenen visch bid , eene Slange geeven ?Neen

,

hy bemerkt dat hem Vinnen ontbreeken , en

zoo hy niet weet wat eene Slang is, zal hy
twyffelen , tot op eene nadere vergelyking

met andere Dieren. En zie daar hem door de

Natuur zelve onderweezen , zonder zig te

bedienen van eenige vernuftige kunst , maar
alleen met zig toe te leggen op eene op-

merkzaame befchouwing van de uitwendi-

ge kentekenen der Natuure. Deeze im-

mers vergt niet van ons, dat wy, met één
woord, een groot getal van Dieren zullen

omfchryven; en daar ons geheugen eene

nadere bepaaling noodig heeft , is eene na-

tuurlyke eigénfchaplyke uitwendige bepaa-

ling aan geene korte woorden gebonden.

Wat zwaarigheid zal het danbaaren, zoo
wy de verdeeling der CLASSEN al eens

wat ruim voordellen , en ’er eene verdaan-

baare omfchryving byvoegen ? door het ze-

kerde en beste , naar ’t ons voorkomt , uit de

beroemde Samendellen van mozes , aristo-

TELES ,
GESNERUS , RAY ,

LINNiEUS , KLEIN en

BRissoN, over te neemen; zonder den ee-

nen of den anderen , in die Stellingen , wel-

ken wy twyffelagtig of ons niet voldoende

oordeelen , bepaaldlyk te volgen. Dus wil-

len wy gaarne de viervoetige Dieren zoo-

gende noemen ;
hun , in zekeren zin , een

tweeholig Hart toeëigenen; de Vogelen ei-

erbaarend agten , en al mede hunne Adem-
haaling gadeflaan : dog in andere Dieren
oordeelen wy wederom die bepaaling te al-

gemeen. Wyders willen wy ons zeer gaar-

III. deel. R ne
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negedeeltlykbyBRissoN, dog ook by klein,
voegen , ten aanzien van de bepaaling der

viervoetige Dieren, der Vogelen , der Vis-

fchen, der kruipende en gefchaalde Die-

ren. Dog wat aangaat de onderfcheidende

kenmerken , welken de Heer brisson van
de Infeéten opgeeft, zulks behaagt ons
niet ; en wy liaan verwonderd , dat die

Heer, welke zoo veel gelegenheid gehad

heeft , om dat wemelende heir , by deszelfs

weêrgaloozen navorfcher, de reaumur ,

te leeren kennen, algemeene kentekenen
opgeeft, die de reaumur zelf gansch an-

ders en beter begreepen had. Wie tog weet
niet, dat ’er Infeéten zyn, die, na hunne
veranderingen , maar vier pooten hebben ?

LiNNiEUS noemde ze daarom ook Tctrapoda ,

Vierpootigen , en zoodanigen zyn eenigen

onzer Dag-Kapellen : de Spin heeft agt poo-

ten, en men vind verfcheiden Infeften die

’er meer hebben, ’t Staat ons ook niet aan,

de gefchaalde ofomkorlle Dieren alleen door
Sprieten, en ten minlten agt Pooten, te

onderfcheiden
;
daar meest alle de Infeften

gefpriet zyn, en ’er ook andere Soorten

voorkomen, die tevens agt Pooten heb-

ben.

Dan waar toe zullen wy langer op der-

gelyke twyffelagtigheden Haan blyven ? Laat

ons liever het oude waare en eenvoudige

flegts verkiezen; tot het welke verre de

meesten wederkeeren ;
tevens in ’t oog hou-

dende , hoe verre wy de nieuwere ontdek-

kingen daar mede mogen vereenigen. Wy
zien
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zien immers dat de bepaalingen der Dieren

,

onder welk eene omfchryving zy ook voor-

komen, nog beftendig dezelfde blyven; daar

men ze verdeelt in viervoetige Dieren , Vo-
gelen , Visfchen en kruipende Dieren , en

’t is blykbaar dat flegts eenige fplis&ng van
Tusfchengejlagten eene nadere verdeeling

heeft te wege gebragt. Het Samenftel van
mozes ftraalt dus in alle de laatere Samen-
ftellen door, tot een onveranderlyk na-

tuurlyk teken van deszelfs egtheid. Daar
benevens ontdekt men ten duidelykften

,

dat de verdeeling van artstoteles , in Lee-

vend-en Eierbaarende Dieren, even on-

ontbeerlyk is; als blykt uit de verdeelin-

gen, welken ray, linnasus en brisson,

gemaakt hebben
; die fteeds gedagtig zyn

,

aan ’t onderfcheid tusfchen de Leevend- en
Eierbaarende Dieren. De verdeelingcn

,

die op den omloop van ’t Bloed fteunen

,

en ingerigt zyn naar de verfchillende ge-

ffceltenis van het Hart en de Longen , zoo
dikwerf herhaald , zyn alleen nieuwe fchik-

kingen , welken gezag verkreegen hebben

,

zedert dat het Samenftel van ray het licht

gezien heeft , en men is derzelver oorfprong
verfchuldigd aan de heerlyke ontdekking

van harveus , wegens den Omloop des

Bloeds. Eene ontdekking, die, noch in

de voorige, noch in de laatere Eeuwen,
zyns gelyken gehad heeft, en van een alles

te boven gaand nut is , ten aanzien van den
Mensch. Misfchien heeft ook het gewigc

dier ontdekkingen, welke deezen navor-

R 2 fcher
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fcher van de Geheimen der Natuure ten
grootften roem ftrekt, te wege gebragt,

dat men zig heeft laaten overhaaien, om
dezelven insgelyks tot de algemeene bepaa-

lingen der Dieren uit te breiden
; dan hier

omtrent voorzeker ontbreeken ons, zoo
als wy gemeld hebben , nog oneindig veel

proeven. Ondertusfchen zullen wy deeze

byzonderheid , fchoon wy dezelve niet on-

der de algemeene bepaalingen konnen aan-

neemen, egter niet overflaan; met op-

zicht tot zoodanige Dieren , waar van wy
overtuigelyk weeten, dat zulks in hun
plaats heeft. Zyn intusfchen fommigen on-

zer Leezeren , die zig in dit ftuk niet ge-

oeffend hebben, begeerig, naar eene kor-

te en klaare onderrigting, van ’t geen men
door deeze zoo dikwerfherhaalde Hartsholig-

heden, als mede van ’t geen men door het in-

en uit ademen der Longen , mitsgaders door

de Ooren aan het Hart, en alles wat daar

toe betrekkelyk is, heeft te verftaan; wy
kunnen niet beter doen, dan hun, ter op-

lettende leezinge aan te pryzen, een wel

en beknopt opgefteld Werkje, in onzemoe-
dertaale gedrukt, het welk ten tytel voert:

physi OLOGI a, of Natuurkundige Ont-

leding van het Menfchelyke Lichaam ; waar-

in deszelfs maakfel, werking, enz. verklaard

word. Te Amft. by K. van Tongerlo ,

1758. In dit Werkje, dat getrokken is uit

de Schriften van veele geleerde Mannen,
als BOERHAAVE , MALPIGHIUS , RUISCH , MOR-
gagne en haller ;

dog inzonderheid uit de

wer-
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werken en jaarlykfche Lesfen van den

Hooggeleerden Heer b. s. albinus, Pro-

fesfor aan de Hooge Schoole te Leiden , kan

de leeslievende Vaderlander, die omtrent

de gemelde Ontleedkundige zaaken een na-

der licht begeert , een kort zaaklyk en ge-

trouw onderwys vinden. Voor ’t overige

kan ook dit Werkje, dat, zoo van wegen
het formaat als den inhoud , zeer eigen by
deeze en andere Schriften over de Natuur-
lyke Historie wel geplaatst mag worden,
van zeer veel nut zyn , met betrekking tot

hetgeheele Ryk der Dieren; voor zoo verre

men derzelver inwendig lichaamsgeflel naar

dat van den Mensch regelt en benoemt : ten

welken opzichte men zig ook met vrugt

kan bedienen van de befchryving des Men-
fchen, in het verbeterde Samenltel van
linna:us. Daar deeze Stukken in onze moe-
dertaale het licht zien, agten wy ons bil -

lyk ontflaagen, van alle verpligting, om
eenige verdere ontvouwing van dien aart

mede te deelen , waar toe wy anders onver-

mydelyk genoodzaakt zouden zyn. Wy zul-

len derhalven nu voorts een aanvang maa-
den van het gebouw van ons Samenllel , op
den geleiden grondflag, in aanneemelyke
verdeelingen af te perken

; ten welken ein-

de wy eerst het oog zullen Haan op het ge-

heele Ryk der Dieren , ter formeeringe ee-

ner algemeene fchikkinge.

r 3
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KING. VERDEELING

VAN

HET RYK DER DIEREN,

IN ’t ALGEMEEN.

Bladz.

^3 .
De omfchryving van het Ryk der Dieren

in ’t algemeen, in het Eerfte Hoofdjluk

bepaald zynde , is voorts tot nog , ten opzich-

te van de inwendige geftalte der Dieren , aan

geene volkomen naauwkeurige verdeclinge

onderworpen; maar ’t kan, onder uitwen-

dige kentekenen , naast overeenkomende
met eenige bekende , natuurlyke , inwen-
dige, werkende of daadelyke eigenfchap-

pen, onder deeze volgende tweeledige Ver-
deeling gebragt worden; als beflaande uit

HEERSCHENDE, en llit ONDERWORPEN Wee-
zens; waar door de Mensch volftrekt van
alle de overige Dieren onderfchciden is. In

die Verdeeling beflaat de Mensch alleen de

plaats van Heerfchende , en alle de overige

Dieren, hoegenaamd, vallen in den Raat

van Onderworpen. Deeze verdeeling laat,

onzes eragtens , de goede Wysbegeerte en
de gezonde Reden toe; daar ze de verdee-

ling der NATUURE, ja die van GOD zcl-

ven is. Zoo tog luid de taal van mozes ,

Gen. II: 26-28. „ Ende Godt feyderlaet

„ ons
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ons Menfchen maken ,
na onfen beelde

,

na onfe gelykenisfe; ende dat fy heer-

,, fchappye hebben over de Visfchen der

„ Zee, ende over het Gevogelte des he-

mels, ende over het Vee, ende over de

„ geheele Aerde , ende over al het kruy-

„ pende Gedierte dat op der Aerde kruypt”,

en verders. „ Ende Godt zegendefe; en-

„ de Godt feyde tot hen: weest vrucht-

„ baer, ende vermenigvuldiget , ende ver-

„ vullet de aerde, ende onderwerptfe , en-

,, de hebbet heerfchappye over de Visfchen

,, der Zee, ende over het Gevogelte des

„ hemels, ende over al het Gedierte dat op

„ der aerde kruipt”. Wy ftellen deeze

verdeeling te vrymoediger voor, om dat

wy van gedagten zyn , dat de Mensch , fchoon

hy, ten aanzien van zyn iloflyk beftaan,

onder de Dieren behoore , en
,
gelyk de

Heer brisson zeer wel gedagt heeft, het

naast aan de viervoetige Dieren fchyne te

komen; dat de Mensch, zeg ik, des niet-

tegenftaande eene nadruklyke onderfchei-

ding verdient. Onze Heerfchappyvoeren-

de Magt, onze kennis van ons voortref-

felyker Weezen , onze Wettige en billy-

ke Eigenliefde , en eindelyk onze oeffenen-

de Weetenfchap , om de Dieren te kennen en

te befchryven; voeg hier nog by, die gewig-

tige aanmerking , dat alle andere Dieren in

hun gewest blyven, terwyl het menfche-

lyk geflagt over de geheele Waereld ver-

fpreid is , dit , zeg ik
,
geeft ons een volkomen

,reg£ ? om ons zeiven volftrekt van de Die-

R 4 ren
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ren af te zonderen. En dit kunnen wy,
zoo ’t ons voorkomt , niet beter doen , dan

door ’t opvolgen der gemelde verdeelinge

van den Schepper zelven; die ons geleerd

heeft het Ryk der Dieren te onderfcheiden

in Heerfchende en Onderworpen Weezens.
Hier door word de Mensch volkomen van
alle overige Dieren afgefcheiden; en hy al-

leen beflaat met recht eene Hoofdverdee-

ling, eene CLASSE, een Geflagt op zig

zelven. Wat de verdere verdeeling der

overige Dieren aangaat; hier omtrent oor-

deel ik, dat de uitwendige Geftalte, en de

Beklcerifelen
,
gevoegd by de Steunfelen der

Dieren
,
(kenmerken die zy uitwendig ver-

toonen) de gemaklykfte kentekens zyn ; en
dat het, zoo fommigen al eenigermaate in

elkander mogten loopen , ’t geen wy tot

nog niet zeer in onze verdeelingen befpeu-

ren, geen misftand nog gaaping kan ver-

oorzaaken; dewyl de Natuur, als gezegd

is , haare Clasfen op geen fprong affeheid.

’Er zyn , eigenlyk gefproken , in de gehee-

le Natuur geen byzondere Clasfen
;

al-

les beftaat in eene eenige aanéénfchakeling

,

die wy flcgts , naar onze natuurlyke denk-

beelden, tot naast overeenkomende byzon-

derheden brengen, en in CLASSEN ver-

deden. Uit dien hoofde meen ik ook dat

wy best doen , wanneer wy , zoo veel mo-
gelyk is , de meest bekende eigenfehappen

,

het zy in- het zy uitwendigen, in orde voor-

draagen, en daar uit vervolgens de vol-

ftrekte onderfcheidingen opgeeven : ter-
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wyl wy, ten opzichte van den Mensch, in rang-

eene algemeene bepaaling berusten; nade- schik-

maal een Mensch tog geene kentekens be-
KINÜ<

hoeft, om zynen Medemensch van een
ander Dier te onderkennen. Dit uit-

muntende , zoo zeer van alle andere Die-

ren onderscheiden Weezen, bekleede hier

dan de eerjle plaats .

r s EER-
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EERSTE AFDEELING.

HEERSCHENDE DIERLYKE
WEEZENS.

EENIGE CLASSEj en Eenig Gejlagt.

De MENSCH. Zyn volmaakt en verhe-

ven onderfcheidend kenmerk,
is dat manlyke woord , in dit

geval door linreus gebruikt

,

’t welk oudtyds in eenGriek-

fchen Tempel gegraveerd

ftond: ö MENSCH, ken u
zelven.

Deszelfs natuurlyke kentekenen zyn

,

met vek en vleesch bekleed te zyn , recht-

op te gaan
,

plat treedende op twee Voet-

zoolen , hebbende het hoofd opwaards , en de

Oogen recht vooruit ziende; vernuftig te ar-

beiden door twee Handen ; de vyfZintuigen

,

om te Smaaken , te Rieken , te Aanfchouwen

,

te Hooren, en te Gevoelen, als mede de

Driften, van Toorn, Haat, Vreugde,

Droefheid, Liefde, Hoop, enz. op eene

ver-
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verhevener en redekundiger wyze , dan ee- rang-

nig ander dierlyk Weezen, te gebruiken: SCHlK~

bovennatuurlyk te denken, en eene onftof-
KU ' G>

lyke onfterflyke Ziele te bezitten. De in-

wendige lichaamlyke kentekenen zyn ,
een

gevoelig leevendig Zenuwgeftel : een twee-

holig Hart , met twee Ooren ; voerende de

leevensgeesten van het Bloed , door Ade-

ren , uit het Hart , en door Slagaderen naar

het Hart, als de leevende bornput dier vog-

ten
;
geholpen door twee in- en uitademen-

de Longen : eene Maag , met een fpysvertee-

rend Vogt, gefchikt om allerleie Spyzen,
welken Dieren en Planten ten voedlel ver-

kenen, te kunnen verteeren; eene eigen-

fchap verder aan geen bekend Dier eigen.

Voorts heeft hy een Bekleedfel ,
beftaande

uit eene zagte gladde porieuze Huid; het

Hoofd en de Schaamdeelen met hairen be-

dekt. En wat de Voortteeling betreft, de-

zelve gefchied door een Man en eene Vrouw

:

de voortteelingskragt komt laat in de Jong-
lingfchap; dog blyft ook laat, tot in den

Ouderdom toe, in de Mannen beftendig;

maar duurt in de Vrouwen flegts tot op het

midden van haaren leeftyd , ofgemeenlyk ten

hoogften tot omtrent het V37ftigfte jaar: de

ontvangenis gefchied in de Baarmoeder,
door eene daadlyke vermenging van beide

de Sexen: de formeering in een vliezig Ey:
de Dragt is van negen maanden : de Moe-
der is leevendbaarende , en zoogt met twee
Borften: het getal der gelyktydige Vrug-
f,en is meerendeels éép , veelmaals twee

,

zei'
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rang- zelden drie, ongemeen vier, enz. Wyders

king^” ^ ’

s Menfchen geheele leeven gefchikt, ter

eere van God zynen Schepper, ter ken-

nisfe van zig zelven , ter heerfchappye over
de Aarde , en wel byzonder over het Land
dat hy bewoont , in hoope op een volmaak-

ter Rand na zyn fterven.

Ó MENSCHj KEN U ZELVEN l

Ê

i
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TWEEDE AFDEELING.

ONDERWORPEN DIEREN.

Deeze dieren verdeelen zig natuurlyk on-

der de nu volgende beknopte , byzonder

kennelyke , omfchryvingen der

CLASSEN.

EERSTE CLASSE.
VIERVOETIGE GEHAIRDE DIEREN.

LAND- DIEREN.

TWEEDE CLASSE.
TWEEVOETIGE GEVLEUGELDE EN

GEVEDERDE DIEREN.
LAND- en LUGT-DIEREN.

DERDE CLASSE.
KRUIPENDE, VIERVOETIGE OF GE*

LEEDDE NAAKTE DIEREN.
LAND-en WATER- dieren.

RANG*
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VIERDE CLASSE,
GESEGRYNDE, K RA A K BE E N IG - GE-

VINDE ZWEM-DIEREN.
LUGT-en water-dieren..1««aBawi iiiiii.b Iinaubm—obbbbbbbb—

1

VYFDE CLASSE.
GESCHUBDE, G R A A T I G - G E V I ND E

ZWEMDIERE N.

WATER-DIEREN.

ZESDE CLASSE.
GEHARNASTE SCHAALDIEREN.

OE VER-DIEREN.

ZEVENDE CLASSE.
GED A ANTEWISSELENDE DIEREN.

WEMELENDE DIEREN.

AGTSTE CLASSE.
BEENDERLOOZE, HUISDRAAGENDE,

SLEKAARTIGE DIEREN.
SLYK-DIEREN.

paw—M———EIIMaaMBWMMWWB

NE-
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NEGENDE CLASSE.

WORMAARTIGE DIEREN.
INGEWAND-DIEREN.

TIENDE CLASSE.
PLANT-DIEREN.

De Hoofdnaamen der CLASSEN, naar

onze wyze ,
overeenkomilig met de uitwen-

dige Gedaante, wel byzonder van die der

Bekleedfelen der Dieren, en de plaats van
derzelver huishoudinge , daar ze doorgaans

ontdekt worden en leeven , dus kortlyk be-

paald hebbende; zal ik hunne verdere uit-

en inwendige kentekenen in de volgende
Tafelen, onder beknopte en regelmaatige

omlchryvingen , die by ieder CLASSE bree-

der moeten ontvouwd worden, voorftel-

len.

RANG-
SCHIK-
KING.

EER-
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EERSTE CLASSE.
VIERVOETIGE GEHAIRDE DIE-

REN. L AND-DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Met hoofd beweegt zig en draait, aan den Nek of

het oppereinde van den Ruggegraat;

hebbende

Twee Oogen

,

die meest al nederwaards voor-

uitzien , door gehairde en be-

weegende oogleden gedekt wor-

den; ftaande veeltyds ovaalvor-

vormig, ter wederzyde van het

Voorhoofd.

Twee Ooren, met uitfteekende beweegende

Lellen, meerendeels met hair be-

wasfen, en geplaatst ter weder-

zyde van de kruin.

Twee Neusgaten ,
geplaatst aan dc Bovenlip op

het uiteinde van den Mond of

Snuit; uitademende blaazende,

en riekende inademende.

De
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Be Tong is beweegelyk,met het vermogen om
die, lekkende, buiten den Mond
te brengen; geplaatst in de On-
dcrkaaken , tusfchen de Kaaken en
de Tanden gedekt door , en fluiten-

de tegen , ’t verhemelte van de Bo-
venkaaken,die onbeweegeiyk zyn.

Ben Mond , die met de Lippen beweegelyk en
gekneveld is. Dezelve heeft be-

weegende Onder-kaakbeenderen

,

en is, in beide de kaaken, in-

wendig, voorzien met Tanden en
Kiezen , om te kaamven.

Het Gevoel is door de deelen van het lichaam

verfpreid.

De romp beftaat uit Ribben , die met den Rugge-
graat verknogt zyn , door wervelbeen-
deren en een bekleedfel van Spieren,

in eene lederagtige hairige huid om-
vangen.

Be Ruggegraat loopt recht , rondagtig , hol of
horifontaal , en eindigt met een
uitfteekenden Staart.

Be Borst is nederwaards, tusfchen de Voorpoo-
ten , onder den Hals geplaatst.

Be Buik hangt nederwaards, onderden Rug,
agter de Borst, tot tusfchen de

Agter-pooten.

Be Prammen , waar aan de Jongen zuigen,

zyn aan de Borst en den Buik,

of alleen aan den Buik, geplaatst.

S Be. III. DE£L.
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De Teeldeelen zyn agter aan den Buik ofRomp,
aan den Stuit of het Bekken ge*

liegt: in de Manlyke Dieren zyn
ze uitwendig, in de Vrouwlyken
inwendig.

De Schouders zyn voorwaards , zylings aan de
Borst , neérwaards , verbonden.

De Heupen zyn agterwaards aan het Bekken,
neérwaards , verbonden.

De steunselen zyn vier Booten , die door Schen-

kelen in Gewrigten draaien
, en zig

recht voorwaards , agter den anderen

,

beurtlings kruiswyze beweegen; deeze

Dieren gaan op hoornige of geklaauw-

de Voetzoolen, die plat op den grond
nedertreeden.

De bekleedselen beftaan uit eene lederagtige ge-

hairde Huid; en de Hairen zyn wol-

lig en lang, of borftelig en kort, zig

allen van één fcheidende.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat het zintuiglyk Hersfengeftel, be-

flooten in een zènuwagtig en geaderd

Vlies , werkende door middel van uit-

fpreidende Zenuwen
,
gemeenlyk twee-

takkig, op het dierlyke leeven.

De komp behelst de lichaams- en leevensvoeden-

de Ingewanden.

De
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De borst is van den Buik afgefcheiden , door

een Spieragtig Middelrif, en bevat,

voornaamlyk

,

Het Hart, dat, zoo verre ’t in deeze Dieren

bekend is, twee holligheden en
twee Ooren (*) heeft, waar uit

het Bloed door Aderen uitge-

perst, en waar in het door Slag-

aderen ingezoogen word; door

een byzonder leevend eigen be-

weegvaardig vermogen.

De Longen

,

welke tweelobbig , oftwee in getal

,

zyn, en, door eene beurtlingfche

i beweeging
,
gelyk werkende met

het Hart ,
de in- en uitademing be-

vorderen.

Den Slokdarm

,

loopende door de Borst tot in

de Maag.

De buik is, door het voornoemde Middelrif,

van de Borst afgefcheiden, en bevat
hoofdzaaklyk

,

De Maag, die uit geplooide fpier-en zcnuw-
agtige Vliezen beftaat, en als in

een zak de Spyze ontvangt , en

,

die verteerd hebbende , door eene
fluitfpier in de Darmen brengt.

De Darmen, die uit de Maag ontllaan, aan
een Middelvlies of Darmfcheel

ge-

(*) Door Ooren aan het Hart verftaat men , twee holle

aanhangzels aan het Hart , die den omloop van het bloed be-
vorderen , en de gedaante van Ooren hebben.

S 2
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gehegt zyn , in ronde keeren en
draaijingen liggen, en aan den
Aars eindigen. Zy werken, in

de viervoetige Dieren , altoos

door eene wormswyze beweeging

,

en zyn in dikke en dunne ver-

deeld.

De Nieren en de Blaas * die de affcheiding der

Pisfe bevorderen.

De Lever y de Galblaas , de Milt * en de ver-

dere Klieren of deelen , welken
dienen tot de overige affcheiding

der Vogten.

De Baarmoeder in de Wyfjes voed de Vrugt in

een vliezig Ey. D ezelven zyn
leevendbaarende.

De Teeldeelen

,

welken , in beide Sexen , uit

de Lendenen aan de fchaamel-

heid voortkomen.

De steunselen, inwendig, zyn Beenderen, uit

eene eigenaartige vaste ftoffe, die men
Been noemt, laamgefteld, van binnen

met Merg gevuld. Dezelven zyn door
Vliezen en Peezen in hunne fcharnie-

ren beweegelyk: in de jongen zyn zy
Kraakbeenig en week ; maar in de vol-

wasfenen hard, vast en famengroeiende. /

De bekleedselen , inwendig, zyn Vliezen, Vel*

Spieren , Klieren en Zenuwen.

Hun vleesch is rood en vast.

De
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De vogten zyn , het . lichaam kweekende Chyl ,

of het Maagfap; de kooking bevorde-

rende Gal; het Miltzap
; het leeven

voedende rood warm Bloed; het de

voortteeling bevorderende leevendmaa-

kende geestryke Merg; de voedende
Melk in de Zoogborften;debefproeien-

de Wei
; het affcheidende Speekfel,

de Pisfe, enz.

De drek , die de inwendige vouwing en gedaante

der Darmen aanneemt.

De beweeging is gaan , loopen , offpringen.

In het gaan plaatfen ze de Voetzoolen plat ne-

der, en zetten de Pooten twee
aan twee , met eene korte tus*

fchenpoozing , voort , altoos regt

vooruit, kruiswyze agter den an-

deren
;
terwyl ze het lichaam vry

van de Aarde heffen.

In het fpringen Beunen ze op de twee Agter-
pooten , en zetten de Voor-poo-
ten vooruit; ook heffen ze zig

wel met alle de vier Pooten te

-gelyk op.

In het loopen verdubbelen ze de beweeging van
gaan en fpringen.

De huishouding is

Op de vlakte der Aarde, of in Holen van der-

zelver oppervlakte ; hierom noemt

8 3 men
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men ze landdieren y of die-

ren des velds , waarin en op zy
leeven

,

Gezellig , met geheele benden , of

Eenzaam, Man en Wyf alleen.

Hun voedsel is Vleesch , Bloed, Kruiden, Vrug-
ten , enz.

De voortteeling gefchied, door een Mannetje
en een Wyfje, door middel van de
vermenging der Teelftoffe in de Baar-

moeder.

Het Wyfje ontvangt en zoogt.

Het Mannetje dringt met het Teellid in de
Baarmoeder.

Beiden genereerende.

Het Wyfje is leevendbaarende en zoogt.

Be Jongen komen , of kaal , op gehaird , voort

,

en worden veelal blind gebooren.

De Dragt is verfchillende
,
gelyk ook

Het Getal der Jongen.

De Wasdom is fpoediger dan in den Mensch.

Hunne driften zyn Toorn, Liefde, Haat en
Vrees, welke allen onderworpen zyn
aan de Menfchelyke beteugeling.

Hun geluid is Blaetende, Briefchende, en Pie-

pende.

Hun-



van HOLLAND. 279

Hun leeftyd is onbepaald, of liever verfchil-

lende.

Hun sterven gefchied natuurlyk, door een uit-

teerenden ouderdom, of onnatuurlyk,
door hunne Verwoesters, en andere

Lotgevallen, daar ze voor vatbaar zyn.

j

&
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TWEEDE CLASSE.
TWEEVOETIGE GEVEDERDE
GEVLEUGELDE DIEREN.
LAND- en LUGT-DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd beweegt zig en draait, aan den Nek of
het oppereinde van den Ruggegraat,
op een langen Hals, voor- en agter-

waards , en is voorzien van een

Hoornigen Snavel of Bek-, zonder Tanden, ge-

fchikt om te pikken, te flobbe-

ren , te byten of te fcheuren ; in

fommigen is dezelve zywaards

gedoomd langs den Bek.

Twee Oogeriy zylings geplaatst, en meest za-

lings ziende, gedekt met ronde
vliezige oogleden ,

die fomwylen
gehaird zyn.

Twee Ooren, met platte neergedrukte groefjes

of Lelletjes
, die zig veelal niet be-

weegen; in fommigen zyn Vede-
ren
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ren voor Lellen ; zy zyn vlak op
de zyde van het Agter-hoofd ge-

plaatst.

Twee Neusgaten , agter aan den Bovenfnavel

,

tegen de Kuif, geplaatst; veelal

met borltelige hairtjes gedekt.

De Tong is beweegelyk , zonder vermogen om
te lekken, of die buiten den Bek
te brengen. Dezelve fluit in den
Bovenfnavel , en is verbonden
aan den Onderfnavel; zynde veel-

al fpits en plat
,
gootswyze.

Het Gevoel is door het lichaam verfprekl; dog,

zoo ’t fchynt, weinig in de Be-

kleedfelen of Vederen.

De romp beflaat uit Ribben, die, met den Rug-
gegraat verknogt, aan een vast drie-

fchildig Borstbeen verbonden zyn
;
zyn-

de te gelyk met den Stuit, door een
bekleedfel van Spieren , in een velag-

tige vederige Huid omvangen.

De Ruggegraat loopt altoos rondagtig van den
Hals af, die geboogen is in de

figuur van een S
; en eindigt in

een gekromden Stuit.

De Borst is breed, recht op in eene fchuine

rigting, tot onder de Vleugelen,
geplaatst.

De Buik is nederwaards , tusfchen de Dyen der

Pooten
,

geplaatst.
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De Teeldeelen zyn onder aan den Stuit verbon-
den , en worden in beide de Sexen
inwendig gedraagen.

De Schouders liggen op den Rug, vlak tegen
één.

De Heupen zyn agter aan den Stuit verbonden.

De steunselen zyn

Twee Pooten, die door Schenkelen en Gewrig-
ten , rechthoekig voorwaards bui-

gende , rusten op gevingerde

waaieragtig uitfpreidende Klaau-

wenof Vingers ; zynde inveelen

door vliezen verbonden.

Twee Vleugelen , die door op één vouwende
Beenderen en Gewrigten, aan

de Schouder gehegt, de zyden
en den Stuit bedekken , met lan-

ge Vederen of Slagpennen.

De bekleedselen beftaan uit eene velagtige vlie-

zige Huid, met holle pennen bezet,

uit welker einden vezelige , donzige

pluizen fpruiten , die men Vederen

noemt. Dus is de geheele Huid veder-

agtig, hebbende Borstvederen , Rug-
vederen , Halsvederen , Kuifvederen ,

Stuitvederen en Slagpennen.

De Poolen ’t byzonder,zyn bekleed, of met
een lederagtig ongefchubd, of

met een gefchubd vel.
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INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hqofd bevat het Zintuiglyke Hersfengeftel

,

omvangen in twee befchermvliezen

,

werkende door middel van uitfpreiden-

de Zenuwen, doorgaans tweetakkig,

op de Zintuigen, en het Dierlyke ke-
ven.

De romp bevat de leevensvoedende Ingewanden.

De borst is van den Buik afgefcheiden door een

Spieragtig Middelrif, en bevat, voor-

naamJyk,

Het Hart) dat hier, zoo verre *t bekend is

,

twee Holigheden en twee Ooren
heeft: dog in de Watervogelen

,

die onder Water duikelen, is ’t

twyffelagtig , of ’er geen door!aa-

iend gat zy. Het Hart doet het

Bloed door Aderen en Slagade-

ren omloopen , door middel van
een byzonder leevend eigen be-

. weegvaardig vermogen.

Be Longen •, die tweeledig zyn, bevorderen
door eene beurtlingfe beweeging

,

gelyk werkende met het Hart,
de in- en uitademing. Ze zyn

,

langs den Rug, tegen de Werve-
len en Ribben geplaatst , en too-

nen ’er de indrukfels van aan.

Den Slokdarm , loopende door de Borst in de

Maag.
De
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De buik van de Borst afgefcheiden, door het ge-

melde Middelrif, bevat hoofdzaaklyk

De Maag, die, of in een geplooiden Spieri-

gen Zenuwagtigen zak , of in een
dikken vleefchigen peesagtigen

hollen klomp, de verteering der

Spyze bevordert; hebbende cene

SJiiitfpier aan de Darmen.

De Darmen

,

uit de Maag ontflaande , aan een

aderagtig Middelvlies gehegt,

loopen fomtyds in ronde draaijin-

gen, dog veelal in eene ovaale

of doorgaande wending.

De Lever , die de fcheiding der Vogten be-

vordert.

De Milt en de Nieren zyn twyffelagtig.

De Baarmoeder in de Wyfjes heeft een Eier-

ftok, die de Vrugt met het ver-

eischte voedfel in hardfchaalige

Eieren affeheid.

De Manlyke Teeldeelen zyn inwendig, en komen
uit de Lendenen , onder den Stuit

,

voort.

De STEUNSELEtf , inwendig , zyn hol , zonder

Merg; beftaan uit eene ligte eigenaar-

dige Stoffe , minder beenig of vast dan

in de Viervoetigen. Zy zyn, door •

Vliezen en Peezen, in hunne Scharnie-

ren beweegbaar; in de jongere kraak-

beenig , en in de oudere harder,

De
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De bêkleedselen, inwendig , zyn vleefchige Spie-

ren, Vezelen, Vel en Klieren.

Hun vleesch is rood en fponsagtig.

De vogten zyn rood warm leevenvoedend Bloed,
het Chyl, de Gal, eenflymerig Vogt,
geen Melk.

De drek is vermengd met wateragtige Vogten of
zeer hard.

De beweeging is flappen, huppelen , en vliegen:

In het flappen ligten zy de eene Schenkel op,
en zetten den eenen Poot neer , eer

zy den anderen opligten ; zy flap-

pen met den eenen Poot recht

voorwaards, als de ander agter-

waards op den grond rust.

In het huppelen beweegen zy beide de Pooten
te gelyk ; zettende de Vingers of
Klaauwen op de vlakke Aarde
plat ter neder , of knypende de-

zelven om de takken der Boomen
toe.

Vliegende zweeven ze , met behulp van hun-

ne twee Vleugelen, door de

Lugt, waar van ze zig ook wel
bedienen, om fneJler te flappen

of te loopen; waarom ze ook
LAND- EN LUGT-DIEREN genoemd
worden.

De
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De huishouding is op de oppervlakte van het

Aardryk , in de Lugt , en aan de

Oevers der Stroomen ; of in het

Geboomte 5 en op in de Lugt ver-

heven plaatfen, alwaar ze zig ont-

houden ,

Gezellig

,

met geheelè benden , of

Eenzaam, Man en Wyf alleen.

Hun voedsel is Vleesch, Vrugten, Graan, Wor-
men, enz.

De voortteeling gefchied door Man en Wyf ,

meerendeels gepaard
, door middel van

de vermenging der Teelftoffe, in de

Baarmoeder, in een gefchaald Ey.

Het Wyfje ontvangt
, dog het voed niet.

Het Mannetje flingert of wryft met het Teel-

lid om en in de Vrouwlyke dee-

leii ; dog in eenigen is ’t nog on-

beflist.

De Wyfjes zyn Eierbaarende, en broeden
meest; dog eenigen worden ook
verpoosd door de Mannetjes , die

de Moeder en ’t jong voorts

voeden , door de aanvoering van
Aas.

De jongen komen met Vederftoppels of Dons
uit den Dop , en zien dadelyk.

De Dragt is verfchillende , en zoo ook

Het Getal der Jongen.

De
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De Wasdom bereikt in korten tyd zynen hoog-

ften trap.

Hunne driften zyn Toorn, Liefde, Haat en
Vrees, welken allen door Konstdriften

aan eene leerzaamheid onderworpen
zyn.

Hun geluid is zingende, kryfchende, fluitende,

tjilpende of fchaterende.

Hun leeftyd is verfchillende , dog ze worden
gemeenlyk niet zeer oud.

Hun sterven gefchied natuurlyk door uitteering,

onnatuurlyk door hunne Verwoesters

,

enz.

DER-
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DERDE C L A S S E.

KRUIPENDE VIERVOETIGE
of GELEEDE NAAKTE

DIEREN.
LAND-en WATER-DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd > aan het einde van den Ruggegraat
geplaatst, is een weinig gefchubd

,

beweegt zig , veelal te gelyk met
het lichaam

, en is voorzien van
een

Gladgelipten Bek , zonder knevels , die de lip-

pen niet beweegt: eenigen heb-

ben Tanden, maar anderen zyn
Tandeloos, hun voedfel aflhy-

dende.

Twee Oogen , die, meest al Jangs de Aarde
ziende, vlak op zyde geplaatst

zyn , met velagtige leden : zy

Haan veeltyds cirkelrond in eene

holle groeve.
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Twee Neusgaten , die aan het einde der Boven-
kaaken door Schubben gedekt zyn,

of zig met Vliezen toeknypen.

De Tong is in eenigen gefplitst , hebbende een
trillende beweeging; in anderen

verbonden aan de Slokfpieren en
Vliezen van de, Keel. Zommigen
hebben , zoo men wil

,
geen Tong

,

maar alleen een gulpend uitftee-

kend deel.

Het Gevoel is flaauw
; voor de warmte zyn Zè

aandoenlyk , dog in de koude

,

naar ’t fchynt, onaandoenlyk ; zy
zyn alle koud, en verwekken hui-

vering in ’t aanmaken.

De romp beftaat uit graatagtige Ribben; is, of
rond, of langwerpig; eindigt in een
Staart, of heeft ’er geen. Deeze Die-

ren zyn zeer lang , of kort , of middel-

baar , en zeer verfchillende van gedaante.

De Ruggegraat loopt recht door , en is zeer lang-

werpig , of, in eenigen ftomp , ein-

digende.

De Borst en de Buik zyn , uitwendig , niet ge-

maklyk te onderkennen, als in één
loopende : evenwel is de Borst te

onderfcheiden , in het voorlte ge-

deelte van het Dier , in de op Poo-

ten kruipende «* tusfehen de Voor-
pooten; en de Buik, in de op Schub-
ben kruipende

, in ’t gedeelte van

den Hals tot aan den Aars.

III. DEEL. T De
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De Buik is dik , of langwerpig dun; in de dikken
gezwollen,en in de dunnen fchraal.

De Teeldeelen zyn, aan den Aars, inwendig.

De Schouders zyn twee in de Borst aanéénflui-

tende deden , of men ontdekt
’er geenen.

De Heupen zyn agterwaards zylings uitgeftrekt,

of worden ’er niet gevonden.

De steunselen zyn, of vier met vliezen veree-

nigde genagelde Klaauwen , of over-

eenfchuivende breede gelederen aan den
Buik: die Pooten hebben loopen, en
die ’er geene hebben fchuiven , met eene
kronkelende beweeging, voort.

De bekxeedselen beftaan uit een taai, flymerig,

glibberig, koud, gefchubd , of een
dergelyk ongefchubd glad vliezig Vel, ’t

welk de meeste deezer Dieren jaarlyks

affchuiven en dus vervellen.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat een ingekrompen kleen Hersfen-

geftel, dat flaauwtjes werkt op de Ze-

nuwen der Zintuigen ; het is onder-

worpen aan eene verftyfde ongevoeli-

ge, en eene verwarmende gevoelige

eigenfchap.

De romp bevat de leevensvoedende Ingewanden.

’Er is eene affcheiding van de Borst en

den
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den Buik

,

dog dezelve is in fommigen

,

ja in veelen , nog onbepaald.

Het Hart is by etlyken één- , by anderen

tweeholig, en in eenigen twyf-

felagtig.

De Longen ademen door eene bygevoegde
lugtopening.

De buik behelst de Maag

,

die zeer uitzettende

is , en zonder merkelyke fluiting door-

loopt in

De Darmen

,

die in eenigen gekronkeld zyn,
maar in anderen recht doorloo-

pen , hebbende knobbelagtige uit-

zetfels.

De Lever, Milt en Nieren, zyn niet volko-

men bepaald, egter in de mees-

ten bekend.

De Baarmoeder voed de Vrugt in een taai vlie-

zig Ey; heeft dezelven tot een
zeker getal als aan een tros ver-

bonden
;
die ze eivormig affcheid ,

of inwendig broed.

De Manlyke Teeldeelen zyn inwendig, dog in

het voortteelen uitwendig.

De steunselen , inwendig, zyn vast, graatag-

tig en vettig , dog zonder Merg.

De bekleedselen , inwendig, zyn taaie doorader-

de Vliezen en Klieren.
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Hun vleesch is vet, flymerig, graauw rosver-

wig en affchuwelyk.

De vogten zyn rood koud Bloed, een giftig Speek-

fel, eene bytende Pisfe, enz.

Hun drek is doorgaans zwart , vertoonende de in-

wendige gedaante der Darmen.

De eeweeging is loom, kruipende en fleepende.

In het gaan beweegen zy de Voor-pooten kort *

en de Agter-pooten ftaan zylings

uit; de Buik lleept over de Aar-

de, van waar ze ook kruipend
gedierte heeten. By mozes word
dit flag van Dieren volftrekt be-

paald als kruipend Gedierte , dat

op fynen buyck gaet , ende al wat

gaet op zyne vier \_pooten] , te wee-

ten, kruipende op zyne vier poo-

ten gaat; ter onderfcheidinge van
het overige viervoetige Gedierte.

Levit. XI. vs. 42.

In het fpringen zyn zy gemeenlyk loom; en
fommigen, die nog al gaairw en
rad zouden zyn , kruipen niet te

min altoos fiangswyze voort: ze

vlieden fchichtig weg; de krui-

pende flingeren en wringen zig

,

fiangswyze.
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De huishouding is

In de Groeven der Aarde , in Mestfaalten, in

Poelen en drabbige Slooten ; ze

leeven meest allen op het Land
en in het Water; waarom ze ook
Dieren van beiderleie leeven , of

LAND - EN WATER - DIEREN ge-

noemd worden. Ze leeven dus

,

Gezellig , met geheele benden , of

Eenzaam , ten getale van vier, zes of minder.

Hun voedsel is allerlei Hinkend Aas, Vogelen en
Visfchen , maar vooral gekorven Dieren.

De voortteeling gefchied door Man en Wyf

,

vast aan één verbonden, door middel

van de vermenging der TeelilofFe in

de Baarmoeder , in verfcheiden aan één
verbonden weeke vliezige Eieren.

Het Wyfje ontvangt , dog zoogt noch voed.

De Teeldeelen der Mannetjes omhelzen veelal

die der Wyfjes; gefchiedende de
Voortteeling door oméén vleg-

ting; hierom worden ze van de
Natuurkundigen voor tweeledig

aangezien.

De Jongen zoeken dadelyk hun voedfel,enhun

Wasdom neemt toe met hun ouderdom; zo,

dat ze van kleen tot ongemeen
groot gevonden worden ; nogtans

daadlyk volwasfen voortkomende.

T 3 Hun-
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Hunne driften zyn niet wel te bepaalen
, egter

is de Toorn hun zeer eigen.

Hun geluid is knarsfende of fchor.

Hun leeFtyd is niet gemaklyk te kennen ;
dezelve is

in fommigen zeer kort, en veelen wor-

den zeer oud.

Hun sterven zou natuurlyk, in hunne holen, door

uitteering gefchieden
; dog hun gewoone

fterflot is , door elkander vernield, ofvan
hunne Vyanden verflonden te worden.

Jfi &

ë É*É 0
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VIER-
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VIERDE CLASSE.
GESEGRYNDE,KRAAK BEENT GE,
GEVINDE ZWEM- DIEREN.
LUGT-en WATER- DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd, plat of fpitsagtig rond, eindigt al-

toos in een fpitfen beweegelyken in-

krimpenden Snuit ; en bevat

De Oogen, welken diep in het oppereinde

boven in ’t Hoofd in holle oogle-

den Haan , die in veelen gedoomd
zyn.

. De Neusgaten , voor in den Snuit geplaatst,

zyn in veelen mede gedoomd,
en fpuiten by de meesten water

uit.

De Ooren , agter de Oogen diep ingegroefd,

zyn door kleene gaatjes ken-
baar.

De Tong is vleefcbig, rond, en eenigzins los

beweegelyk ; zynde veelal aan

T 4 do
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de doorzwelginge , met doornige
kraakbeenige Tanden voorzien.

De Mond is in meest allen uit getande Lip-

pen en fplytende Kaaken faamge-

fteld; bytende door Tanden, of
zuigende door buizen; in verre

de meesten is dezelve onder het

Hoofd geplaatst, en altoos vel-

agtig.

Het Gevoel is leevendig en fterk.

De romp beftaat uit een Rif van kraakbeenige ge-

lederen , die buigzaam , veelal half-

doorfchynend , en peesagtig zyn : wor-
dende uitwendig omvat door een vlee-

fchige gefegrynde en pergamentagtige

Huid. Het Hoofd, de Romp, en de

Staart zyn aanéénverbonden , veelal

van eene gedrogtelyke gedaante, of los,
of doorgaande gevind.

De Borst is agter het Hoofd , aan de zyden , en
beftaat uit een kraakbeenig Borst-

been; hebbende ter wederzyde
lederagtige Zwem-vinnen ; of

fpreidende zig plat uit in Rand-
vinnen; boven welke de Borst

met Ademgaatjes voorzien is.

De Buik is onder de Borst , ter halveflyf van
deeze Dieren; eindigende veel-

tyds in een langen Staart.

De Staan lang, buigbaar, en kraakbeenig ge-

werveld, eindigt in eene platte

Vin;
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Vin; dezelve is in de meesten

aan ’t einde gedoomd.

De Rug is gevind , in verre de meesten , zoo
niet in allen.

De steunselen zyn breede , driehoekig ronde
pergamentagtige , taaie Zwemvinnen ; die

zig niet of weinig toevouwen , maar al-

toos nederhangen , zynde kraakbeenig te

famengevoegd ; Doornen, of ook vlee-

fchige byhangfelen.

De bekleedselen beftaan in allen uit eene gefe-

grynde
,

pergamentagtige Huid , met
veele fcherpe , vierkante , ronde en
hoekige knobbeltjes bezet; hier en daar

van gedoomde kraakbeentjes voorzien;

fommigen hebben eene gladde geknob-
belde Huid.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat een zeer kennelyk tweeledig
Hersfengeftel, dat de Zintuiglyke Ze-
nuwen verfpreid.

De romp omvangt de leevensvoedende Ingewanden ,

in een taai Vel.

Het Hart

,

dat in eenigen twee- in anderen
éénholig is , door Aderen en
Slagaderen, werkt ligt tegen de
Borst.

T 5 De
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De Longen, inwendig agter den Nek geplaatst,

zyn uit vleefchige, dunne, roo-

de Klapvliezen faamgevlogten : by
de zulken die , door vliezige ope-

ningen , aan de Borst uitademen

,

is inwendig een Lugtblaasje
;

an-

deren , die door den mond ade-

men, zyn Klapvliezig , hebbende
een doorlaatend gat in hetHart. Zy
fcheppen meerendeels hunnen a-

dem aan de oppervlakte van het

water, en blyven zelden lang in

de diepte: men vind ze daarom
veelal aan de op en afwellende

Stranden.

De Maag is een geplooide zeer wyd uitfpan-

nende zak, met of zonder eene

fluitfpier.

De Darmen zyn kort, breed, taai vliezig, ze-

nuwagtig, en fchuiven in elkan-

der.

De Lever is zeer groot, veellobbig; maar de

Nieren , de Milt , enz. zyn twyf-

felagtig.

De Baarmoeder is leevendbaarende, of fleept

de Vrugt in een Vlies afgefchei-

den na; baarende één of twee

tot agt Jongen.

De Teeldeelen zyn uitwendig, in de Wyfjes
ontvangende, in de Mannetjes

indringende.

De
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De steunselen , inwendig , zyn Kraakbeenige

Graaten.

De bekleedselen, inwendig, zyn zeer taaie Vlie-

zen en vleefchige Visch-fpieren.

Het vleesch is kort , niet vezelig, fpekagtig, wit

of rosrood.

De vogten zyn rood koud Bloed , dat aan geene

verflyving onderworpen is; mitsgaders

een taai waterig Slym , enz.

De drek is zwart of bruin, veelal vast.

De huishouding is in de Zee , weinig in de Rivie-

ren , verre het grootfte getal onthoud zig

aan de Stranden, Zandbanken en Zeeboe-

zems. Ze zyn dus water-dieren ,
ge-

lyk die van de volgende CLASSE, dog
men kan ze, ter onderfcheidinge , het

verfchil van Ademhaaling in agtneemen-
de , LUGT- en water-dieren noemen.

Hst voedsel is allerleie Visch en Water-dieren,

zynde zy allen van een verflindenden

aart.

De voortteeling gefchied, door eene vereeni-

gende paaring. Zy voeden de Jongen
inwendig, zoogen ze aan Borften, of
fleuren de afgefcheiden Vrugt mede,
in een vliezig hard Ey; dat door eene

buis
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buis of ftreng aan de Moeder verbon*

den is.

Hunne driften zyn verfcheurende , en voorts

onbekend.

Hun geluid is niet beflist.

Hun leeftyd is in fommigen zeer lang, in ande-

ren kort.

Hun sterftyd nadert door ouderdom, door ver-

Itikking, of verflinding, enz.

VYF-
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V Y F D E CLASSE.
GESCHUBDE, GRAATIG GEVIN-

DE ZWEM- DIEREN.
WATER -DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd, dat onbeweegelyk aan den Nek en
Ruggegraat gehegt is, heeft eene ge-

drongen gedaante, zynde,of opzyde,
of boven

,
plat, of geheel rond.

De Mond, vlak voor aan het Hoofd geplaatst,

beftaat uit beweegende Schilden;

hebbende lippen die zuigen of flur-

pen , en is in eenigen getand : vee-

len hebben aan de Lippen , onder
en boven, lange Baarden ofSprie-
ten, (CirriS)

De Oogen liaan cirkelrond, in holle gevelde

Oogkasfen; fommigen hebben oog-
leden , en anderen zyn kaal.

De Neusgaten, vooraan in de Bovenlip geplaatst

,

zyn uitpuilende, dikwerf met
Sprieten gedekt , of beweegelyk.

De
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De Ooren twyffelagtig ; dog flaan in eenigen aan
de zyden , in de Agterbeenderen
van het Hoofd , uitwendig zelden

zigtbaar.

De Tong is eene aan den Slokdarm en Maag
oppuilende verhevenheid; zynde
veelal agter aan met knobbels,
die , of rond , of fpits zyn

,

ter doorflikkinge voorzien : in

fommigen zyn deeze knobbels

beenagtig, en als Tanden.

Het Gevoel is, naar ’t fchynt, op het drooge

niet zeer aandoenlyk, maar in

het Water ten uiterften fterk.

De Kieuwen zyn aan den Nek met opengaande
platte lchilden bedekt.

De romp heeft eene langwerpige, ronde, platte,

of kegelvormige gedaante , en beftaat

uit een graatagtig Samenftel, waar aan

de Ribben veelal onbeweegelyk vast te

famen gevoegd zyn , door een vischag-

tig Vlies; zynde alles omvangen met
eene taaie vliezige velagtige Huid; die

by veelen onderfcheidenlyk fcherp

;

dog by fommigen glad , onzigtbaar ge-

fchubd , of gansch ongefchubd is.

De Borst, die zig, onder het Hoofd, aan de zyden,

langs de Kieuwen , beenagtig uit-

breid,is voorzien vanZwemvinnen.

De Buik , aan de Borst verknogt, eindigt in

den Rug en Staart ; en heeft

Zwemvinnen. De
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De Staart eindigt, in eene lange buigbaare

fpitfe, of in eene breede platte

Vin.

De Rug is gevind of ongevind.

De steunselen zyn op het Land of het drooge

onbruikbaar , maar dienen deezen Schep-

felen in het Water, om ’er op te rus-

ten , voort te zwemmen , of zig ftil te

houden. Zy beftaan uit graatagtige of
doornige Beentjes.

Graatagtige
,

die zig door middel van dunne
doorfchynende Vliezen , waaierag-

tig verbonden , openen oftoeflaan.
De Graatjes zyn van eene eigenaar-

tige Jigte buigbaare zelfftandigheidj

fluitende in wervelen en gewrig-

ten. Ze zyn zeer hard in de Steun*

felen of Zwemvinnen.

Doornagtige
,
die zig of onder aan den Buik ofaan
den Staart bevinden.

De bekleedseeen beftaan uit vliezig taaie vellen.

Ze zyn , of

Gefchubd , door opeenvlyende platte, gladde,

ofgedoomde Schubben
;
die rond ,

ovaal, of rondhoekig, met wor-
teltjes verknogt zyn in de Huid;
welke, van de Schubben ontbloot

zynde, de groeven der Schubben
vertoont; of

Glad , zvnde met een glimmend Vel bedekt.

IN-
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INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat een Hersfengeftcl
, waarin of waar

aan veeltyds eene foort van fchubswy-

ze Beentjes gevonden word. Het Hers-

fenmerg fpruit in Vezelen ,
tusfchen

deGraaten,uit, en bevat de op de Zin-

tuigen werkende Zenuwen.

De Kieuwen beftaan uit fyne vezelige Bloedvaa-

tjes of buisjes , die zig tot een zeker

getal opéén fluiten, of openen,
om te ademen.

De romp, bekleed met een dun glimmend zilverko-

leurig Vlies, behelst

Het Hart, dat gemeenlyk kort tegen den Nek
geplaatst is; het zelve brengt,

met eene doorgaande Buis, het

Bloed in de Kieuwen , en is dan

éénholig. In fommigen ligt het

Hart laager, en in eenigen is des-

zelfs gedaante nog onbeflist. ?

Voor Longen hebben deeze Dieren , benevens

de Kieuwen, een lugtbevattend

Blaasje, ’t welk tegen de Ribben
ligt, waar van ze zig, door het

zelve toe te haaien, of uit te

fpannen , in ’t ryzen en daalen wee-
ten te bedienen.

De Maag is een velagtige zak , die recht in de
Darmen doorloopt , fomtyds ge-

plooid, fomtyds glad. De
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De Darmen zyn niet zeer lang, liggen in voe-

len recht gekronkeld , zyn in ee-

nigen buisagtig, en zakken veel-

al met plooien in één.

De Lever is doorgaans langwerpig, tweedee-
lig

, en ligt tegen de Maag.

DeBaarmoeder brengt de Kuit voort in deW^dles

,

en is in kennelyke en ontelbaare

korrels aan het Darmvlies ver-

knogt ;
dog word ’er flegts op ze-

kere tyden gevonden.

De Hom , in de Mannetjes, is op haar tyd te-

gen den Bovenbuik aan gelegen.

De Teeldeelen zyn uitwendig of befproeiende,

inwendig indringende.

De steunselen ,
inwendig , zyn met Aderen en

Zenuwen , tusfehen een allerdunst

droogagtig taai Vlies, in gelegen, en
vouwen de uitwendige Vellen famen.

De bekleedselen , inwendig, zyn doorfchynendc
zilveragtige gekoleurde Vliezen , die

de Ingewanden omvatten.

Het vleesch is in de meesten wit
, flymerig, kort

en ichelferende.

De vogten zyn rood Bloed, Slym en Wei.

De drek is week en waterig.

III. DEEL. DeV
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De beweeging is zeer vaardig , fchigtig voortfchie-

tende. De Vinnen liggen byna nooit

ftil. Sommigen deezer Dieren
, Slangs-

wyze voortfchietende , vliegen
, om zo

te fpreeken , door ’t water.
' \

De huishouding is in de Zee , de Rivieren , Mee-
ren en Poelen ; hier van heeten ze wa-
ter-dieren, en , by mozes , de Visfchen

der Zee ende der Wateren.

Het voedsel zoeken zy, door elkander te ver-

binden, of te aazeii op wemelende
Water-dieren , Vliegjes

, Wormen , Slek-

ken of Hinkend Aas.

De voortteeling gefchied , of door eene uitwen-

dige befproeijing, door wryving en
vereeniging der Mannetjes, met eierbaa-

rende Wyfjes. Door befproeijing, als de

Wyfjes een aaneenverbonden Kuit

fchieten, welke uit eiertjes beftaat; die

de Mannetjes befprpeien, door een lee-

vendmaakend Vogt , dat men Hom
noemt: door wryving, als de Manne-
tjes en Wyfjes te gelyk famenwerken
met hunne Teeldeelen, om de Kuit al

wryvende te bevrugten, en mogelyk
gefchied zulk eene wryving of veree-

niging in alle Visfchen wel, voor het

kuitfchieten ; dan hier van op zyn plaats

nader.
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Hunne driften zyn niet onderfcheiden be-

kend , en eenigen zyn aan konstdriften

onderworpen.

Hun geluid is fmekkende of fluitende.

Hun leeftyd is verfchillig, fommigen worden
zeer oud.

Hun sterven gefchied natuurlyk door gebrek aan

Lugt; dog een zeer groot getal ver-

flind elkander 5 of word door hunne
vervolgers vernield.

V 3 ZES-
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zesde c l a s s e.

GEHARNASTE SCHAAL-
DIEREN.

OEVER-DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd beftaat uit een Schild onder den Ru^
fluitende, en een gekorst uitfteekend

Bekleedfel ; waar in*

De Oogen

,

die , aan het einde van het Hoofd aan

Buizen geplaatst, als ronde Bol-

letjes uitpuilen, zonder een om-
ringenden kring te hebben. Som-
migen draagen ook

Voelers, of lange beweegelyke Sprieten , die hun
mede tot werktuigen van den Reuk
fchynen te dienen, en tevens

met het Gevoel eens werken. Zy
beftaan meest allen uit toeknypen-

de getande Schaaren en Sprieten.

De Tong is als een zuiger gemaakt.
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De Mond neemt ,
door toefluitende Schaaren

,

die als affnydende Lippen zyn,
hetvoedfel aan, en verdeelt het

met Tanden , ofaffnydende werk-

tuigen.

Het Gevoel is , door langebiiigzaame Sprieten , en
eenige Voelers, zeer aandoenlyk.

De romp is eene uitwendige bryzeligê Schaal , die

in een week overeenfehuivend
, of ge-

fchüd , of geharnast agterlyf eindigt.

De Borst is onder aan het lichaam , vooraan , met
uitfleekendegefchaalde Schaaren

,

gewapend; en veelal gedoomd.

De Buik is met de Borst en Rug , eenfchaalig

of buigzaam geharnast, aan één
verknogt , en eindigt veelal in

een gehamasten overeenfehui-

venden Staart, aan welks einde

platte Zwembladen zyn ; dog
fommigen hebben geen Staart.

De Teeldeelen zyn by fommigen zoo gefield,

dat ze zig door famenkoppeling
vereenigen ; dog by anderen is ’t

twyjfeJagdg , of zy niet door
middel van Hom en Kuit teelem

De steunselen zyn geharnaste Pooten, welken
in allen gefchaald zyn , en door derge-

lyke gelederen buigen. In zeer veelen

zyn ze gedoomd, en in allen aan de
•uitterfte geleding fcherpgenageld. Ze

V .3 bc-
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beftaan meerendeels in drie of vier tot zes

Schenkelën , en zyn in veelen gefchikt

tot zwemmen , welker agterlyf gemeen-
lyk week is. Het getal der Pooten is

doorgaans agt.

De bekleedselen beftaan uit een glad , hard , fchaa-

lig, kalkagtig, bryzelig Gebeente; het

welk onderworpen is aan eene beurt-

lingfe affchuiving of vervelling. Aan
het agterlyf beftaat het meerendeels uit

overeenfchuivende gelederen, waarom
men ’t geharnast noemt.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat zeer kleene Hersfenen.

De romp is inwendig door een Vlies , dat tegen de

Schaal ligt, omringt, en daar in zyn
de Spieren en Zenuwen inwendig be-

flooten. En zoo ook

Het Hart, zynde een langwerpig tweeaderig

famentrekkend deel.

De Longen zyn tot nog niet wel te bepaalen

,

dan waarfchynlyk zyn ze in de

Borst, werkende door eenige Bui-

zen. Men merke hier aan, dat

men nog niet bewyzen kan, of

de gefchaalde Dieren
,
gelyk vee-

le Infeóten , door poriën ademen

;

zelfs is dit by my in volkomen
veranderde Infeélen twyfFelbaar.

De
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De Maag cn Ingewanden liggen in een week
Merg door één gevlogten. Men
wagte het overige by de befchry-

ving deezer Dieren zelvennaauw-

keuriger.

De steunselen, inwendig, zyn de Spieren, en

famenvoegende Vliezen der Gewrigten

,

die binnen een hol peesagtig Hoorn-
vlies beflooten zyn.

De eekleedselen ,
inwendig, zyn Beenvliezen 9

en zeer weeke leemige Klieren.

Het vleesch is wit, vischagtig, fyn gcfpierd

week.

De vogten zyn een ziltig, zoet, in fommigen
bleek rood , weiagtig waterig Vogt,

De drek is veelal geel en dun.

De beweeging is fcharrelende , met voortzetting

van twee Pooten te gelyk agter den ande-

ren ;
altoos traag fleepende ; en op de

minfte aandoening inéénkrimpende;wan-
neer ook veele op zyde voortfcharrelen.

De huishouding is voornaamlyk aan de Zee-oe-

vers, in de Rotfen, op de Zeebanken;
van waar ze

, door ons , oever-dieren
genoemd worden

; dog men vind ’er ook
fommigen van op het Land, in holle

Boomen ,
in de Aarde , enz.

V4 Hun
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Hun voedsel bcftaat uit allcrleie Zeekruiden,

Slenken en Waterdiertjes.

De voortteeling gefchied , door Vermenging in-

wendig , of befproeijing uitwendig.

Deeze Dieren zyn alle Eierbaarende

;

leggende de Eieren meestal aan één ver-

bonden, door vliezen, of eene lyme-

rige ftoffe , van de Baarmoeder afgefchei-

den. De Jongen breeken, zoo verre

bekend is , in hunne volkomen gedaante

uit den Dop.

Hun geluid is knarsfende.

Hun leeftyd is kort.

/

Hun sterven gefchied natuurlyk meest al door
uitdrooging , zoo ze niet vroeger van
hunne Vyanden verflonden worden.

ZE-
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ZEVENDE CLASSE.

GEDAANTE WISSELENDE
DIEREN.

IN DE ELEMENTEN WEME-
LEN D E DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd is half bolrond, zynde twee halve bol-

len , door middel van een vlak Agter-

hoofd verbonden. In de eerlte en
tweede gedaante is het gemeenlyk aan

’t lichaam gelykvormig verknogt
;
maar

in de tweede en derde gedaante is het

in veelen , door een dunnen hals , van het

lichaam afgefcheiden.

De Oogen zyn zeer veele in getal , en ftaan in een
bolrond Hoornvlies, veelhoekig,

geplaatst: fommigen hebben ze

op Buizen, die uit het Hoofd
fpruiten, en by etlyken zyn ze
zeer twyffelagtig.

De Neusgaten zyn insgelyks twyffelagtig; dog
V 5 men
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men ontdekt een inkrimpenden
Spriet ? die waarfchynlyk voor
riekende floffen aandoenlyk is.

De Ooren zyn mede twyffelagtig
; dan naast-

denkelyk verftrekt eene aandoe-

ning der Lugt op trillende Spier-

tjes in deeze Dieren
, tot een oor-

zaak van hun Gehoor.

De Tong is eene zeer beweegelyke, buigzaa-

me , in één rollende , zuigende

Buis, en in eenigen is dezelve

een lekkend breed rond hairig Lid

:

by allen komt ze uit den Mond.

De Mond is ,
in den eerften Raat van Gedaan-

tewisfeling, altoos met fcherpe

knaagende Schaaren voorzien : in

den tweeden is dezelve verbor-

gen, en in den derden beftaat

dezelve, of uit Schaaren* of uit

Zuigers.

Het Gevoel is , door uitfteekende zeer beweeg-

vaardige Sprieten , die voor aan

het Hoofd, tusfehen de Oogen,
Haan, boven al aandoenlyk. In

den eerften ftaat van verandering

hebben deeze Dieren veelal gee-

ne of weinig Sprieten; in den

tweeden of derden zyn ze inwen-

dig ,
en in den laatften uitwendig

en volkomen.

De romp is, inden eerften ftaat, wormagtig* en

heeft
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heeft bykans altoos Pooten : in den
tweeden zyn de meesten deezer Dieren

zonder Pooten , en maar eenige weini-

gen met Pooten ,
die zig egter flaauw

beweegen, blyvende allen wormagtig;

dog in den derden Haat verdeelt de

Romp zig onderfcheidenlyker in Borst

en Staart , of Agterlyf.

De Borst is uitwendig omvangen , door een ge-

harnast, hairig of glad Hoorn-
vlies, en bevat de Pooten en de

Vleugelen.

De Rug is hard geharnast , of kaal
,

of ge-

haird.

De Buik , met den Staart vereenigd, is afgc-

fcheiden van de Borst, en in

overfchuivende gelederen om-
vat.

De Teeldeelen zyn gemeenlyk in geen van bei-

de de Sexen uitwendig, in de

verzameling krinkelen ze aan een,

of dringen fcherp in.

De steunselen zyn drieerlei,

Die op de Aarde gaan , loopen op zywaards uit-

flaande Schenkelen; ze zyn meestal

zesvoetig , en veelen zyn veelvoe-

tig : dog allen kruipen zy, in den
eerftenftaat, met eenfleepend ag-

terlyf
;

in den tweeden zyn ze

veelal voeteloos, of hebben niet

dan loom beweegende Pooten.

Die
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Die in de Lugt vliegen , hebben of vaste
,
of

vouwbaare vliezige Vleugelen ,

welken byeenigen hard gefchaald,

en by anderen met vederilof be-

dekt zyn.

Die zig in het JVater onthouden , hebben Zwem-
pooten en Roeivleugelen.

De eekleedselen zyn Insgelyks drieerlei , te on-

derfcheiden, of in Scheevleugelen , en
harde fchuivende Ledemaaten , veelal

fyn gehaird; of in overfchuivende ge-

harnaste Ledemaaten ; of in velagtige

met meelig ftof bedekte Omkleedfelen.

In den eerilen ftaat zyn ze allen vliezig

en velagtig; in den tweeden hard en
gekorst , of taai week; en in den der-

den uitgeftrekt en beftendig.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat een kleen Hersfengeftel , ’t welk
zintuiglyke Zenuwen verfpreid , die in

een harde korst , of een Bekkeneel om-
vangen zyn.

De romp behelst inwendig de leevensvoedende In-

gewanden. In den eerften ftaat va$

gedaantewisfeling is

Het Hart, geplaatst in twee door het lichaam

van
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van den Worm , in de lengte lig-

gende Slagaderen, die eene klop-

pende, famentrekkende
,

geduiz-

rige beweeging hebben. In den
tweeden ftaat, of dien van een
Popje ,

is het Hart inkrimpende

tot de volmaakter vorming in de
Borst. In den derden ftaat is

het in de Borst volmaakt , en ver-

fpreid, door middel der Aderen >

een koud voedend Vogt: voor
het overige is het aan eene ge-

voellooze verftyving in de kou-

de , en aan eene vaardige bewee-
ging in de warmte onderworpen.

De Longen
, of liever de ademhaalende werk-

tuigen , zyn zeer twyffelagtig'. In

den eerften wormagtigen ftaat ge-

fchied de Ademhaaling door po-

riën ; in den tweeden is ’er geene
blykbaar, en, omtrent den der-

den, durf ik alsnog niets bepaa-

len ; alleenfyk kan ik zeggen , dat

ik twyffel, of veelen van dit Pag
niet door Buizen uit den Mond
ademen ; het welk ik nader hoo-
pe te bepaalen, by de verdere

befchouwing deezer Dieren.

De Maag en Ingewanden zyn , in den eerften

ftaat, doorloopend en gekron-
keld

, gefchikt om het geknaauw-
de voedfel te ontvangen

; in den
tweeden ftaat is ’er niets van dien

aart *
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aart, dan voor zo verre het in ’t

Popje opgeflooten is; en , in den
derden , werken die deelen veelal

door zuigen
, en ook door knaa-

ging.

De sTeunselen

,

inwendig, zyn zenuwagtig, dat

is, de Beenderen, die deeze Dieren
uitwendig hebben , zyn hol , en bevat-

ten Zenuwagtige Spieren
, die inwen-

dig werken , even als die werking in de
uitwendig gefpierde Dieren

, uitwendig
gefchied.

De bekleedselen ,
inwendig, zyn, in den eer-

ften Raat, week en klieragtig; in den
tweeden hard en hoornagtig

, of taai

vliezig ; en , in den derden , altoos ze-

nuwagtig; waar door de Scharnieren

zig beweegen , of de Vleugelen zig uit-

fpreiden.

Het vleesch is vezelig droog.

De vogten zyn wit , in veelen geel en groen
, ly-

merig en olyagtig.

De drek is zwart of groen, na de Spyze die ze

gebruiken.

De eeweeging is kruipende en wentelende in alle

Raaten. Het zy ze in den eerflen Raat

kruipen , of in. den tweeden inkrimpen

,

of verder eenige beweeging maaken;
cn
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en in den derden kruipend loopende,

of vliegende voorkomen ;
zy wemelen

altoos ; dog by uitneemendheid in den
laatften ilaat. Als dan hebben deeze

Dieren, die dus meest allen vliegen,

eigentlyk eene wemelende heen en we-
derfcharrelende vlugt; welke aan deeze

Dieren alleen volftrekt eigen is ; waar-

om wy dezelven afzonderlek wemelen-
de dieren genoemd hebben.

De huishouding deezer Dieren is zeer uitgebreid

,

voor zo ver zy hun voedsel alomme
zoeken. Men vind ze in en aan het

Ryk der Planten , die zoo in de Wate-
ren als op de Aarde groeien

; mitsga-

ders in de holen der Aarde , aan de oe-

vers der Rivieren of Slooten , en ook
in of aan andere bloedryke of gekor-

ven Dieren, in welker lichaamen zy
zelfs, van ’t Ey af, huisvesten. Zy leeven

,

Eenzaam , bypaaren, met elkander, of

Gezellig , in eene gantfche menigte , onder ee-

ne foort van byzondere ingefcha-

pen regeering.

De voortteeling gefebied, door eene aaneen-

verknogte vermenging.

De Teeldeelen zyn veelal inwendig geplaatst

,

dog komen in de vereeniging uit-

wendig voort, in beide de Sexen.

Deeze Dieren zyn Eierbaarendc.

De
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De onvolmaakte Jongen kruipen
uit het Ey , weeten zig zalven da-

delyk te voeden, en komen uit

op eene plaats , daar hun natuur-

]yk voedfel is. Door gedaante-

wisfeling, vervelling en aangroei-

jing, bereiken ze hunne volko-

menheid. De meesten ondergaan
drie gedaantewisfeüngen

;
eeni-

gcn meer of min. De Eieren zyn
doorgaans in grootcn getale by-

één ; dog fommigen , inzonder-

heid die eenzaam leeven, liggen

hunne Eieren dikwerf in minder
getal afzonderlyk.

Hun geluid is eenigermaate kryfchende , zoo ver-

re het bekend is , door het geknars en
gefchuif der Vleugelen tegens één , als

mede door de beweeging der Pooten

,

en misfchien der Sprieten.

Hun leeftyd is, na de volwasfenheid , als ze

voortgeteeld hebben, zeer kort; ze

leeven langer in den ftaat van verande-

ring ; en fommigen zelfs zeer lang.

Hun sterven gefchied natuurlyk veelal, door de

verfpilling hunner kragten in de voort-

teeling, zoo ze niet vroeger door hunne
vyanden en vervolgers vernield wor-

den.

AGT-
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AGTSTE C L A S S E,

BEENDE RLOOZE, HUISDR AA-
GENDE, SLEKAARTIGE

DIEREN.
SLYK- DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd is een knopswyze veerkragtige bol , die

in de Borst of het voorfte deel van het

lichaam fchuilt, en een kleen hard
deeltje tot een grondflag heeft.

De Oogen zyn in veelen twyffelagtig ; dög in

anderen, en verre de meesten,
vind men ze op het einde van
twee Zenuwagtige, inkrimpende,
zeer gevoelige Buizen geplaatst.

De Neusgaten en Ooren zyn nog onbepaald

;

dan hier voor is in fommigen ee-

ne zeer aandoenlyke beweegvaar-
digheid

, door hunne Sprieten.

De Mond is zuigende, en afvvringende , door
middel van taaie Zenuwagtige

III. PEEL. X Lip-
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Lippen; ook hebben fommigen
eene harde Tong .

Het Gevoel is zeer aandoenlyk
, nademaal dee-

ze Dieren? zelfs op een merke-
lyken afftand, zonder aanraaking,
inkrimpen.

De romp is flymerig, dik, geplooid, of glad;

ftrekkende zig van onderen plat uit,

zynde van boven rondagtig
, altoos in-

krimpende.

De Borst is onder een dikvellig fchild verbor-

gen.

De Rug eindigt in den Staart , welke vlak en
plat , of gekronkeld is.

De Buik ileept altoos plat op de Aarde , en is

aan de zyden gerand of gefalba-

laad; dezelve is Reeds flymerig,

en zet. zig uit , of krimpt in , in het

water.

De Teeldeelen zyn uit de Borst uitwendig uit-

fchietende, en inwendig inkrim-

pende; de meesten deezer Die-

ren zyn van beiderleie Sexe.

De steunselen zyn een platte Buik, die zig in

een gerand of gefalbalaad Vel of Zool
breed uitfpreid, door eene aan dit Ge-
dierte alleen eigen wormswyze fchui-

vende beweeging , waar door ze voort-

kruipen ; wordende in fommigen gehol-

pen door uitfpreidende Sprieten.

De
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De bekleedselen beftaan uit een taai vliezig ge-

deelte , of één of meer uitwendige kalk-

aartige Schilden, die de gedaante van
het Dier aanneemen,en uitwendig des-

zelfs geflalte vertoonen ;
fluitende altoos

aan de opening door één , twee of meer
hoornige of kalkaartige dekfels , welken
aan het Dier verknogt zyn. Het Dier
zelve is eigentlyk door eenezenuwagtige
flymerige Huid omringd.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd bevat zintuiglyke Zenuwen , die in de

Borst famenloopen.

De Borst en Buik is vereenigd
, en behelst ge-

meenlyk eenvoudige buisagtige

Ingewanden.

Het Hart is eene langwerpige kloppende Buis;

by eenigen deezer Dieren in een
zakje in de Borst.

De Ademhaaling gefchied door Lugtblaasjes in-

wendig ingeflooten ; waar aan

deeze Dieren in het water han-

gen , of waar mede zy zig op-

geeven.

De Teeldeelen beftaan uit lange flangswyze Bui-

zen, die in beide de Sexen uit-

fteeken, zig krinkelende veree-

nigen, en de Eieren uitwendig

formeeren.
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De Spieren zyn flymerig lilagtig
, dog flerk met

Zenuwen doorvlogten, die byna
het geheele Dier uitmaaken, en
in allen een lymerig flym van zig

afgeeven.

De steunselen, inwendig , zyn zenuwagtig , veer-

kragtig.

De eekleedselen , inwendig, zyn door de Spie-

ren verfpreid , week, glad , en van een

byzonderen klieragtigen aart.

Het vleesch is geleiagtig.

De vogten beftaan uit een taai wit lilagtig Slym.

De drek is aardagtig, veelal zwart.

De beweeging is fleepende en inkrimpende , op
eene platte Zool. Deeze Dieren maa-
ken altoos eene inkrimpende bewee-
ging, en zwemmen dus in het Water,
of kruipen langs de Aarde.

De huishouding is , of

Op>en in de Aarde , onder allerlei ruigte , en in

oude vervuilde Muuren, vooral

die der wateren , en in de flibber en

flyk der Zee en der Rivieren ;
van

waar ze slyk-dieren genoemd
worden. Deeze Schepfels fchu-

wen veelal het licht , aazen mee-
rendeels des nagts, en groeien in

den regen; of In
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In het. tVater, op den bodem der Zee, aan de
Rotfen, en op de Zecbanken, en
ook aan de Zeeplanten.

De voortteeling gefchied, door eene langduu-

rige aaneenverbonden vermenging van
beide de Sexen , die , van plaats veran-

derende , voortkruipen. Deeze Dieren
zyn te (amen verknogt door Slangswy-

ze Buizen , welken indringen in de Baar-

moeder der Sexe, die men veelal twee-

(lagtig houd. Zy brengen (lymerige

Eieren voort; waar uit de Jongen , in

hunne eigen gedaante kruipen
;

die

voorts, by aanwas, telkens van Huid
verwisfelen , naar maate dat zy in groot-

te toeneemen, en de oude wooning hun
te kleen worde.

Hun geluid is (til (mekkende of kharsfende.

Hun leeftyd is niet algemeen bekend.

Hun sterven gefchied natuurlyk door inkrimpen

en uitdroogen; dog veelen verrotten,

of worden door hunne Vyanden vei-

nield.

X 3 NE-



NATUURLYKE HISTORIE- 326

NEGENDE CLASSE.

WORMAARTIGE DIEREN.
INGEWA ND» DlER EN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd , fpits of rond , is in veelen onkenne-

lyk ; maar ’t onderfcheid zig in fommi-

gen door Zuigers of Kaakjes.

De Oogen zyn zeer twyffelagtig. Men vind in dee-

ze Dieren geen Reuk of Gehoor

,

voor zoo verre tot nog bekend is.

De Mond is zuigende of knaagende , door Bui-

zen , of door middel van fcherpe

kaakjes.

Het Gevoel is zeer aandoenlyk en bewccgvaardig,

De romp, met het Hoofd en defi Staart éénledig

verbonden, is langwerpig of in één ge-

drongen ;
door ringswyze of krullende

(Spirale) Ledemaaten zig inkrimpende

of uitrekkende. Dezelve is koud, en
door eene trilling aandoenlyk; by vee-

len geeft die in ’t duister licht van zig.

De
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De Borst, de Buik

,

en de Rug zyn niet wel te

onderfcheiden , ten minften in de
meest bekenden.

De Staart is veelal aan ’t Hoofd gelyk.

De steunselen zyn de Huid zelve , die ringswyze

,

of krullende voortkruipt.

De bekleedselen beftaan uit de gemelde ringswy-

ze Huid.

INWENDIG LICHAAMSGESTEL.

Het hoofd 5
verbonden aan de Hersfenen en Zenuwen 5

die door ’t lichaam verfpreid, en in vee-

len deelbaar zyn.

Het Hart door ’t geheele lichaam zig famentrek-

kende beweegende , verfpreid , en
deelbaar , en , naar de meeste waar-

neemingen , weder aangroeiende

De Ademing is niet volkomen bekend.

De Teeldeelen zyn twyffelagtig ; dog in veelen

werken zy door wryving; en dit

Gedierte is eiervormende.

De Spieren zyn in één gedraaide lange krulag-

tige inkrimpende vezelen,

De steunselen, inwendig
, werken in het lichaam,

zelve.
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De bekleedselen, inwendig, zyn glibberig, vel-

agtig, inéén draaiende.

Het vleesch hebben zy niet, dan vezelig.

De vogten zyn een doorfchynend lymerig wit

Vogt.

De drek is zwart, aardagtig.

De beweeging gefchied krulswyze, rollende, fa-

mentrekkende , of flangswyze fcharre-

lende; welke dit Gedierte zo eigen is,

dat men dezelve van daar eene worms-

wyze beweeging noemt.

De huishoudïng is in de Aarde, en in de Inge-

wanden der Dieren, als mede in de Inge-

wanden der Planten , zoo wel in ’t Wa-
ter als op het Land.

De voortteeling is zeer duister in veelen; dog
van fommigen deezer Dieren is ’t be-

kend, dat ze vliezige Eieren hebben.

Hun geluid is onbekend.

Hun leeftyd is natuurlyk vry lang.

Hun sterven gefchied natuurlyk door verrotting;

dog ze zyn voorts aan de vernieling

hunner vervolgers veelvuldiger onder-

worpen , dan eenig ander Dier.

TIEN-
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TIENDE C L A S S E.

PLANT- DIEREN.

UITWENDIG LICHAAMSGESTEL.

De romp vertoont altoos eene takkige, bladerige

of bloemagtige gedaante : deszelfs uit-

en inwendige Ledemaaten zyn deelbaar

,

en weder aangroeiende , ter volkomen-
heid. Dit Gedierte heeft gemeenlyk
als uitfpruitende , beweegende, en in-

krimpende Armen ; die in een Romp fa-

menloopen, in een inzuigenden Mond
gegrond zyn, en veelal ftarswyze ein-

digen. Het Hart en de Ingewanden zyn
deelbaar, weder aangroeiende, en dus

in het geheele Dier verlpreid.

De steunselen vind men hier niet afzonderlylc,

dan alleen in eenige uitfpreidende tak-

jes , als armen , en in het lichaam zelve

,

dat zig hier of daar vasthegt.

De bekleedselen beftaan uit een eigenaartig in-

krimpend zeer week vel , dat in eeni-

gen niettemin Slekaartig is.

X 5 IN-
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INWENDIG LICHAAMSGESTEL.
33°

Het zelve beflaat uit doorloopende Buizen, die, ver-

deeld zynde,weder aangroeien;en voorts

is ’t nog zeer onregelmaatig bekend.

De vogten zyn wateragtig doorfchynende.

De drek is een groen flym, ofbyeenigenkalkaartig.

De voortteeling gefchied in het Dier zelve , na-

tuurlyk, door aaneengroeijing en uit-

fpruiting; zoo dat dit Gedierte zig ver-

menigvuldige door eene inwendige
dierlyke voortteelingskragt. Dit groeien-

de voortteelende vermogen is oneindig

fyn verfpreid. De Sexe is tweeflagtig,

en tevens aan de Jongen verbonden

,

waar door ze elkander voeden.

De eeweeging is vaardig en inkrimpende , weinig

van plaats veranderende.

De huishouding is in de Wateren , aan de Zee-

en Rivierplanten ; waar op zy zeer ge-

zellig , in kalkaartige Celletjes , die zy
zelven bereiden, woonen.

Hun geluid is onbekend.

Hun sterven gefchied natyurlyk door verharding

en uitdrooging; dog ze worden meest

door hunne vyanden , de Visfchen en

Gekorven Dieren, al vroeger verflonden.

Wat
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Wat nu eindelyk betreft de redenen, die

ons beweegen , om , in het voorftellen deezer

tien CLASSEN, af te wyken van de ver-

deelingen van andere Natuurkundigen , by-

zonder van die van rai ,
linn^eus en bris-

son; daar over zullen wy ons, ter ver-

eischter plaatfe , breeder uitlaaten. Het
nagaan waarom wy , by voorbeeld , de

kraakbeenige Dieren, volgens linn^us.
Water- en Land-dieren, op het fpoor van
brisson weder voor de naast daar mede
overeenkomende Clasfe der Visfchen ge-

bragt hebben; en tevens, waarom wy de

Clasfe der Wormen van linn^us zoo aan-

merkelyk hebben afgefcheiden ; als mede
waarom wy de Geharnasten niet onder de

Infeóten betrekken; het nagaan, zeg ik,

van deeze en foortgelyke byzonderheden

,

voegt best by de befchryving der Dieren
zelve, en zou hier eene onnodige plaats

beflaan.

Zie hier dan
,
geagte Nederlanders

, my ge-

vorderd tot het maaken van een Plan, volgens

het welke ik nu voorts onze Vaderlandfche

Dieren zal befchryven. Waarfchynlyk zal

deeze myne verdeeling in fommiger oogen
als geheel nieuw voorkomen, en zyzal, on-

getwyfFeld, de roede der berispinge niet

ontgaan; hoedanig iets men bovenal na-

tuurlyk te wagten heeft , wanneer men ee-

nigzins van den gewoonen weg afwykt.

RANG-
SCHIK-

KING.
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Dog wat hier omtrent ook moge voorval-

len, het Raat by ons vast, ons in geen
noodlooze of onnutte Twistfchriften in te

laaten; maar ons ter befchaavinge van dit

Werk te bedienen van alle welgegronde
onderrigtingen , die ons aan de hand ge-

geeven zouden mogen worden. Alleenlyk

betuigen wy , by voorraad , te hoopen
; dat

zy, die in de omfchryving meerder kort-

heid zouden begeeren, ’er zig te minder
aan zullen ftooren ; wanneer zy bezeffen

,

dat men ’er, door deeze zoogenaamde
breedvoerigheid , te meerder natuurlykheid

en waarheid in ontdekt : het welk wy ver-

trouwen , by de verdere uitbreiding en ver-

handeling der CLASSEN zelven , duidelyk

te zullen doen zien ; wanneer wy ’er ook
hier en daar , is ’t te denken , nog wel ee-

nige Verbeteringen by te voegen zullen

hebben. Dit verwagtende, is ’t ons oog-

merk, om, even als by de Verhandeling

der Delfftoffen gefchied , eene nadere Rang-
fchikkende Tafel der Dieren mede te dee-

len , na dat wy de Dieren van ieder CLAS-
SE zullen afgehandeld hebben ; om dus het

herdrukken van eene verbeterde uitgaave

te meer te vermyden ; en te gunftiger ge-

legenheid te hebben , om alle verbeteringen

of vermeerderingen , in de manier van By-
voegfels, aan dit Werk te hegten; wan-
neer we in ’t eene of andere geval, niet

tegenftaande onze uiterfte poogingen , om
onze bgfchryvingen ten naauwkeurigften

voor
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voor te draagen , te kort gefchooten mog-
ten zyn.

Wy hebben ’t niet ongevoeglyk geagt,

dit, by deeze gelegenheid, met korte woor-

den te melden ; en zullen daarop , volgens

het voorgeftelde Plan, eep aanvang maa-
ken, met de befchryving van het heer-
schende Schepfel, de mensch, om wel
byzonder den oorfprong , de zeden , den na-

tuurlyken inborst, benevens den gezonden
en zieken Haat myner geliefde Hollande-

ren te ontvouwen ;
’t welk ons verder als

met de hand zal leiden , tot het nagaan van
de volgende CLASSE der onderworpene
dieren, beftaande uit de Viervoetige ge-

hairde Land-dieren; die ons genoegzaame
ftoffe voor een ander Deel zullen verlee-

nen.

RANG-
SCHIK-
KING.
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VYFDE HOOFDSTUK.
Handelende over de Eerjle Afdeeling van het Ryk der

Dieren, of het eenige heerfchende dierlyke Weezen ,

den m e n s c H : waar onder bepaaldlyk de oude Volks-

oorfprong der Hollanderen , benevens derzelver Voort-

planting , tot op onze dagen , bejchreeven word.
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ZESDE HOOFDSTUK.
Waarin de oude en hedendaagfche eigene Gejlalte en

Kleedy , mitsgaders, de natuurlyke Aart en Geneigd-

heid der hollanderen , bejchreeven worden. 435

ZEVENDE HOOFDSTUK.
Vervolg van het voorige Hoofdftuk

;
gaande wel byzon-

der over de Inwoonders der Overmaafche , Hooge Zuid-

hollandfche en Tsfeloeverfche Landen , tot in en langs

Delfland en Schieland , in deeze Agttiende Eeuwe. 685
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AGTSTE HOOFDSTUK.

Verdere befchouwing van de Volkseigene Geftalte en

Kleeding , mitsgaders de Getemperdheid en Gemoeds-

neigingen der holl anderen, in deeze Agttiende

Eeuw ; byzonder met betrekking tol dezulken , die het

hartje van Zuid-hólland en de Zeekusten bewoonen. 775

NEGENDE HOOFDSTUK.
Vervolg en flot der befchouwing van de Volkseigene Ge-

Jlalte en Kleeding , mitsgaders de Getemperdheid en de

Gemoedsneigingen der hollanderen, in deeze

Agttiende Eeuw . Byzonder met betrekking tot de In•

woonders van Kennemerland en Noord-holland ; be-

nevens die der Eilanden aan deeze Kust. - 887

TIENDE HOOFDSTUK.
Behelzende nog eenige byzondere aanmerkingen , over het

karakter der Hollandfche Stedelingen , in onderfchei-

dingt van die van ’t platte Land , alvoorens befchree-

ven. - 1024
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VYFDE HOOFDSTUK.

Handelende over de Eerfle Afdeeling van het

Ryk der Dieren , of het eenige heerfchen-

de dierlyke JVeezen , den mensch : waar
onder bepaaldlyk de oude Volks- oor-

fprong der Hollanderen , benevens

derzelver Voortplanting , tot op on-

ze dagen , befchreeven word.

Thans ftaat my, geagte Leezers, endier-

baare Vaderlanders , na eene voor fom-
migen flroeve ontvouwing der Rangfchik-

king
, een aangenaamer onderwerp te behan-

delen : daar ik my voorgefteld heb , onze Hol-
landfche Natie te befchryven , in derzelver

betrekking als Menfchen; behoorende tot

die uitfteekende Hoofdverdeeling van Heer-

fchappyvoerende , en naar Gods evenbeeld

gefchapen, Weezens. Een onderwerp, my
ten hoogften waardig en geliefd

;
dewyl ik

daar door gelegenheid heb , tot het afmaa-

ien van den rechtmaatigen lof, en de waa-
re verdienften eenes Volks, dat in roem-
rugtigheid voor geene Natie onder de Zon
behoeft te wyken. Een onderwerp egter,

dat tevens de tederfte omzigtigheid ver-

eischt; als vorderende, dat men toezie,

om zig, door eene zugt tot het melden van
XII. DEEL. Y ’C
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’t voortreffclyke en geliefde , zoo verre niet

te laaten vervoeren , dat men het gebrek-

kige zoude willen plooien, onder den fluier

van een volmaakten en deftigen tabbaard.

Hoe vuurig wenschte ik niets dan alleen

voortreffelykheden te melden! Maar neen;
dit is onmogelyk; wat Volk, wat Mensch
leeft ’er , dat volmaakt is ? Dit weet

, dit

erkent gy , myne Hollanders : en zie daar

reeds een gunftig Raai van uwe loflyke in-

borst; dat is nederig te weezen
;
voor de

vuist te zyn, met erkentenisfe zyner on-

volmaaktheid: en zie daar met een myn
natuurlyk recht, om over onze beroemde
Natie ook voor de vuist te fchryven. My-
ne edele en blanke Rhynzwaam zwemt des

te flouter en vrymoediger langs Hollands

boorden heenen; om haare Befchermers

van Stad tot Stad , en Gehugt tot Gehugt

,

te bezoeken. Zy gunt my veelligt eene
hagelblanke fchacht, om de reine zeden
haarer VoedRerheeren , ongeveinsd, bo-

ven hunne menschlyke misflagen, te Rel-

len. Geen Vreemde verdenke my intus-

fchen daarom, als of ik, door Vaderland-

liefde vervoerd , iets anders dan der ronde
waarheid zoude hulde doen; ik zal ook
onbefchroomd de gebreken myner Lands-

genooten affchetfen. Dog (en dit eenige

heb ik als Vaderlander vooruit) ik zal het,

op eene welgegronde kennis, met befchei-

denheid en een toegenegen hart doen : zon-

der het gebrekkige in het fmaadlykfte dag-

licht te Rellen, om te beter als Zeden-

mees-
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meester te heerfchen , of al fpottende my-

ne woorden met een walgend zout van ver-

agting te vermengen. Zodanig eene fchryf-

wyze laat ik over aan fchertfende Vreem-
delingen, die ’er hunne onkunde en ftout-

heid in doen doorftraalen.

Karsversch uit Vrankryk, uit Engeland

of Italien , te Rotterdam aangekomen zyn-

de,befpioenen ze eenige Bals in den Haag;
doen een toertje van een uur naar Sche-^

veningen ; vaaren wyders met de trekfchuit

naar Leiden ;
befchouwen ter vlugt de

Academie , de Ontleedkamer , de Biblio-

theek , enz. ; ryden vervolgens naar Haar-

lem , om aldaar by de Bloemisten rond te

loopen: en trekken fpoedig naar Amfter-

dam , om het Stadhuis , benevens het

Schouwburg, te bezien, en eenige gezel-

fchappen van hunne foort by te woonen.
Als zulke Reizigers, na een week twee
drie vertoevens, weder vertrokken zyn,
vermeeten ze zig de bekwaamheid te heb-

ben van de geheele Hollandfche Zeevaart

,

den Koophandel, de Zeden ^ de Wetten
en Gewoonten onzer Natie te kunnen be-

fchryven. En heeft Noordholland de eer

van zulke gasten te ontvangen; een Zaan-

dams reisje is genoeg, om hen dit oprechte

en yverzugtige Volk, zoo beroemd van
wegen den Koophandel en nuttige Kon-
llen , als domme , fombere , en plompe
menfchen uit te kryten. En ach! dat dit

gebrek van behoorlyke oplettendheid, en

redelooze verfmaading alleen plaats had by
Y % Vreem-

\
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Vreemdelingen ; maar , dat te beklaagcn

is , men ondervind maar al te veel , dat

het zelfs huisvest by fommigen der Magti-

gen en Grooten van ons Vaderland; wel-

ker Zoonen 5 tcrwyl ze Engeland, Vrank-
ryk ,

Italien en Duitschland doorreisd heb-

ben , niet weeten , hoe eerlyke en braave

Inwooners hun eigen Landgewest bezit.

Laat ons, geagte Vaderlanders , dit haa-

telyke gebrek te keer gaan. Sta my ten

dien einde toe , dat ik , op het voetfpoor

van veele andere waardige Mannen, den
luister der Hollandfche Zonneftraalen trag-

te te doen fchitteren , in de oogen der gee-

nen, die dit Land en Volk flegts ter loops

befchouwd hebben. Sta my toe , dat ik de

fpotternyen der uitheemfche gaauwe Gees-

ten, over onze Hollanders, en de flink-

fche ftreeken van vleiende of nydige Na-
buuren, met bezadigdheid, wederlegge

;

door de zuivere waarheid in ’t helderfte

licht ten toon te fpreiden. Hier toe, durf

ik zeggen, heb ik de gunftigfte gelegen-

heid gehad, en dezelve niet verwaarloosd.

Ik heb in de Steden aandagtig gelet, op
het hart der Magtigen en der Burgeren : ee-

ne heufche en vriendlyke gemeenzaamheid
heeft my hunne zeden ingeprent. Ik heb
de eer gehad om eenigermaate den Vader-
landfchen Adel te leeren kennen; ook
heeft het my mogen gebeuren, het hart

der Hollandfche en andere Geleerden niet

onbeproefd te laaten. Daar benevens heeft

myne twaalfjaarige opvoeding, in myne
vroe-
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vroege jeugd , op het Land, en myne vol-

gende verkeering onder de Veldelingen, in

ryper jaaren, my eene uitmuntende gele-

genheid gegeeven,om deNatuurlyke Histo-

rie van ons Land naauwkeurig na te fpoo-

ren. Menigmalen heb ik op hunne Vee-
Itallen, en aan hunne ruime haardfleden

,

met hun koutende , overvloedige ftoffe tot

opmerkzaamheid op hunne zeden gevon-

den: en de oprechte Visfchersbuurt deed

my dikwils hunne gulhartigheid gadeflaan.

Ik heb langs dien weg zoo wel hunne Dood-
maalen en Begraafenisfen , als (ik fchame
my des niet) hunne Kermisfen, Vastena-

vond-Bruilofts-feesten , en Doopvreugde
bygewoond. Hier

,
gelyk tacitus , van

de oude Batavieren getuigde , vond ik de
rechte plaats, en de weezenlykfle oogen-
blikjes, om, by de fpraakfaammaakenden
beker , de eigenlyke inborst der Natie te

leeren kennen : iets dat weinigen , naar ik

geloof, met zoo veel geduld , of misfchien

drift, ondernoomen hebben; en waar van
ik thans een eerlyk en welmeenend gebruik

hoop te maaken
; om zoo den Vaderlander

als den Vreemden onder ’t oog te bren-

gen , welk een deftig Volk myne Hollan-

ders zyn. Ik zal hen, fchoon ze ook hun-
ne gebreken hebben , waar van geen Natie
vry is , poogen te verdeedigen

; in navol-

ging van dien braaven , die de Eer der
Hollandfche Natie zoo bondig

, tegen den
onredelyken nayver der Engelfchen

,
ge-

handhaafd heeft ; dat my ook het flot zy-

Y 3 ner
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ner Voorreden, gedeeltlyk, ten befluite

van dceze myne Inleiding, tot dit onder-

werp, doet overneemen. „Wyzyn”, zeg-

gen we met den Schryver
, ,, nederig van

,, gedagten , dat , om iets van deezen aart

,, wel te behandelen, de noodzaakelyke

„ vereischten zyn; bezadigdheid van geest,

„ en een goed oordeel; om dus op eene

„ vrye, min driftige, en wel beredeneer-

„ de wyze, de zaak te kunnen bchande-

„ len. In hoe verre nu (deeze myne be-

,, fchryving van onze Hollanders) aan de

,, opgenoemde vereischten ftaa te beant-

,, woorden, laaten wy over aan het oor-

„ deel van onpartydige Leezers” , en tree-

den hier mede ter zaake. Gevoeglykst zul-

len wy, zoo ik agte, dit onderwerp aan-

vangen, met het geeven eener korte Na-
tuurkundige fchetfe van den Hollander als

Mensch ; om dan vervolgens den byzonde-

ren Oorfprong, de Gcftalte, den Aart, de

Zeden, de Huishouding en Ziekten van on-

ze Natie naauwkeurig te ontvouwen.
Nademaal onze aangenomen Rangfchik-

king hier eene bepaaling van den Mensch
vereischt , zoo beroepen wy ons , in de

eerfte plaatfe, op de reeds gegeeven be-

paaling, die in het Tweede , Derde en Vier-

de Hoofdjliik gevonden kunnen worden; als

waarin wy, met voordagt, de uitfteeken-

de eigenfehappen van den Mensch , in on-

derfcheiding van de overige dierlyke Wee-
zens, bepaald hebben. Men voege, ter

meerder opmerkzaamheid, daar nevens de

voor--
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voortreffelyke bepaaling van den Mensch,
door linna:us ; zoo als hy ons dezelve op-

geeft, in zyne eerfte Samenftellen ; waarin

ze veel beknopter dan in de laatfte voor-

koomt. Dus luid ’s Mans fraaie opgaave.

ö MENSCH, ken u zelven!

Godsdienstig, (of als een Christen,) dat

gy met eene onftervelyke

Ziele , naar Gods beeld
,

ge-

fchapen zyt.

Zedekundig , dat uw eenig heil beftaat

,

in , met een redekundigen

Geest bezield , tot lof van
uwen Schepper te leeven.

Natuurlyk , dat gy een heerfcher aller Die-

ren zyt, en het eindoogmerk
der Scheppinge, om wiens
wille alle overige Weezens
gemaakt zyn.

Ontleedkundig , dat gy een allervolmaaktst,

konftig en verbaazend werk-

tuig zyt.

'in uw leevenswyze , dat gy een nuttig ge-

bruik maakt van de gaaven

,

die de Vader der Natuure u
tot gebruik en fpyzegefchon-

ken heeft.

Ziektekundig , dat gy een nietige bloem zyt,

die aan duizend broosheden

en verganklykheden onder-

worpen is.

Y 4
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Neem dit in agt, dan zyt gy een Mensch-
lyk Weezen, dat van alle anderen onder-

fcheiden is.

Dit voordel van den Heer linnjeus
,
ge-

voegd by onze reeds aangehaalde korte be-

paaling van den Mensch, agten wy, ter

deezer plaatfe, zoo voldoende; dat wy on-

ze verdere Verhandeling, overeenkomftig

daarmede, meteenige verkorting, in dee-

zer maniere verdeden ; dat wy den Mensch

,

of liever onze Hollanders, ordentlyk zul-

len befchouwen

:

1. Natuurlyk; waarin voorkomt, het

Ontleedkundig Samenfte! ; de natuurlyke

of vermengde Volks oorfprong; de Geftal-

te ;
de natuurlyke Geneigdheid , en de Ei-

genfchappen der Natie in ’t algemeen, en
in ’t b3’zonder; mitsgadersderzelvernatuur-

lykfte Spyze en Drank.

2. Zedekundig; waar toe wy zullen

brengen den natuurlyken orden, en ver-

anderden Godsdienst ; de natuurlyke oude

,

vernieuwde en befchaafde Zeden; de Op-
voeding; de Huishouding, enz.; doch dit

alles zal men hier niet opzetlyk; maar, by
wyze van invlegting , behandeld vinden.

3. Ziektekundig ; waar onder te be-

trekken is, de n tuurlyke ftaat der Gezond-
heid; de Leeftyd; de natuurlyke Lands-

en Volks ziekten; welken, zoo uit de ge-

fteldheid der Lugt en des Lands, als uit die

des Volks zeiven, en hunne leevenswyze,

voortvloeien.

On-
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Onder deeze drie afdeelingen zullen wy
alles, wat wy, met reden, binnen het be-

reik van dit onderwerp mogen brengen,

gevoegelyk kunnen verhandelen: en dus

zou ons , om ’er toe over te gaan , hier al-

lereerst voorkomen , de Ontleedkundige

befchouwing van den Mensch. Dan, nie-

mand myner Leezeren, vertrouw ik, zal

het my ten kwaade duiden , dat ik my hier

mede niet bepaaldlyk ophoude. Eene vol-

doende behandeling van dit onderwerp zou

te breed uitloopen , ja ten minfte wel een

gantsch Deel van dit Werk op zich zelve

eifchen. En eene bloote optelling der by-

zondere uit- en inwendige deden van ’t

Menschlyk Lichaam , zonder eene nevens-

gaande verklaaring van derzelver famen-

hegting, en eenftemmige werking, zou

voor den Leezer van geene de minfte nut-

tigheid zyn. Daar en boven zou ik, my
hier toe inlaatende, nog niets fchryven,

dan ’t geen den Hollanderen, als Men-
fchen, met alle andere Menfchen

,
gemeen

is, en dus, buiten noodzaake, tot myn
bedoelde Plan eigentlyk niet behoort. Dit

'overwoogen hebbende, is ’t my voorge-

komen best te zyn, hier van af te zien;

om dus myne Leezers niet lastig te vallen

met eene noodlooze vermeerdering vap
bladeren, en het Werk door Ontleedkun-

dige Plaaten, die ’er by zouden moeten
komen, zonder nut kostbaar te maaken.

Ook heb ik hier toe te gereeder kunnen her

fluiten; nademaal de algemeene kundighe-

Y 5 den*
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den, die, raakende het Samenftel van ’t

Menschlyke Lichaam, boven al in aanmer-

king komen , in ’t voorgaande
, en wel by-

zonder in ’t Derde Hoofdftuk , genoegzaam
voorgedraagen zyn , met aanwyzinge van
eene verdere bekwaame handleiding voor

hun die daar in behaagen fcheppen. Heeft

men lust, ter uitgebreider oeffening der

Ontleedkunde, wel aan, het heeft ons Va-
derland niet ontbrooken, en ’t ontbreekt

ons nog niet aan Mannen , wier onderwys
in dit ftuk ten hoogften te waardeeren is.

Men leeze dan de Schriften van den be-

roemden ALBiNUs , mynen geweezen Hoog-
leeraar, wiens nagedagtenis my altoos ter

harte zal gaan, en op wiens bezit Hol-

land heeft mogen roemen boven alle ande-

re Volken. Een man , van wien de geag-

te haller gewoon was te zeggen , ,, Zoo

5 , gy de Natuur wilt hooren fpreeken,

„ hoor albinus” ; waarom hy ook,deszelfs

Werken aanhaaiende , meermaals zeide ,

Zie albinus of de Natuur”. Is men be-

geerig de Ontleedkunde grondig na te

gaan ,
men maake zig dan boven al eigen

,

des Hoogleeraars onwaardeerbaare Schrif-

ten, over de Beenderen, Spieren, enz.

van ’t Menschlyke Lichaam
; en beoeffene

zyne gadelooze meet- en tekenkundige Af-

beeldingen, in de onnavolgbaare Plaaten

van den konstryken wandelaar. Stukken ,

die* meenig Vorst zou wenfchen, door ie-

mand zyner Onderdaanen in ’t licht ge-

bragt
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5

bragt te zyn (*). Laaten dan de meester-

agtige Konstftukken van den vermaarden

camper, over de Zenuwen, eene plaats

naast die van zynen Leermeester erlangen.

En dat voorts ’s mans Broeder , en de naauw-
keurige van doeveren, met den oplet-

tenden sandifort, diezyne plaats op Hol-
lands Hooge Schoole vervullen

, u onderrig-

ten , in alle zulke byzonderheden , over welke
myn bellek my niet toelaat uit te weiden.

En verfchoon my, gunltige Leezer, deeze

foort van uitftap, dien ik mynen geagten

geweezen Hoogleeraar byzonder fchuldig

was , en die ’t Vaderland van my vorder-

de , zo ten zynen aanzien , als ten opzich-

te dier nog leevende Mannen , wier uit-

muntende bekwaamheid tot lof van ons

Vaderland ftrekt. Dat wy nu hier op, het

Ontleedkundige dus daar laatende, onze
voorgeftelde fchikking volgen, en nafpeu-

ren , wat men te denken hebbe van den
Oorfprong onzer Natie , dat bepaalder tot

myn bellek behoort.

De oude Volkeren, die zig in de vroe-

ge-

Men verhaalt, dat de tegenwoordige Koning
van Vrankryk, een dier fraaie Werken van den
Hoogleeraar albinus ziende

, vroeg, of ’er in

Vrankryk geene zulke konftenaars waren
;
en dat

daar op de Hoogleeraar der Tekenkunde , die ’t

zyner Majafteit vertoonde , ten antwoord gaf

;

,, SIRE , ’er is maar één albinus , maar één

,, wandelaar in de Waefeld”. Men zie voorts

de welverdiende loffpraak van deezen grooten Ont-
leedkundigen , in de Biblictheqiie des Sciences &
des Beaux Arts , 1771. pag. 416-465.
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. gere aan ons bekende Eeuwen, hier te

Lande nedergezet hebben, zyn , volgens

de eenflemmige gedagten aller Schryveren,
die dit ftuk ooit onderzogten , van de

Duitfchers oorfpronglyk. En deeze Duit-

fchers heeft men van oudsher zeer alge-

meen ,
gelyk ook tacitus en zyne tydge-

nooten doen
,
gehouden voor eigen inboor-

lingen van Duitschland ; zoo dat ze aldaar

gebooren en opgevoed fchynen; zonder

hunnen oorfprong verfchuldigd te zyn , aan

een vermengden famenloop van buitenland-

fche Volkeren. Men ziet dan de oude
Duitfchers gemeenlyk aan , als egte afftam-

melingen van japhet , den zoon vanNOACH,
die, volgens een vry algemeen gevoelen

der Geleerden, door zyne Nakomelingen

,

bykans geheel Europa bevolkt heeft. En
verder wil men, dat askenas, een klein-

zoon van japhet , uit gomer , wel byzon-

der het hoofd geweest is van den Teutoni-

fchen tak ; uit welken onze Voorvaders, de

Batavieren , niet onwaarfchynlyk voortge-

fprooten zyn; des men dezelven hebbe aan

te merken , als een zuiver Gdlagtsgedeclte

der oude Duitfchers .

Aangezien nu de Volkeren , hier uit

oorfpronglyk, zig wyd en zyd verfpreid

hebben, zoo heeft het veelen gelust, den

Oorfprong onzer Batavieren, het oude Land-
gewest van dat Volk, nader op te ipeu-

ren, zoo ’t te vinden ware. Men heeft,

zede rt dat de Geleerdheid hier te Lande
toenam, en de liefde des Vaderlands vee-

ler
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Ier lust daar toe ontvonkte ,
zeer verfchil-

lende gevoelens deswegens op de baan ge-

bragt ;
en ’er is een tyd geweest , in wel-

ken onze Geleerden elkander hier over

dermaate in ’t hair zaten , dat het zelfs

tot partyfchappen overlloeg. Deezen wil-

den dat onze oude Bewooners oorfprong-

lyk Galliërs , Lingonen , of Sueven waren

:

anderen bragten ze uit Hongaryen
; fommi-

gen uit Saxen ; eenigen uit Gothen en Po-

len ; en men vond ’er ook, die alle deezen

,

benevens andere byzondere Volkeren, te

famen lapten ; en onze Voorvaders dus aan-

zagen ,
als waren ze eene bende van Land-

loopers,en een byééngefchoold Volk. Vee-
len hebben zeer hoog geloopen, met de
zoogenaamde Historie van batus , of bae-

to, en zyn Broeder zalandus. Sommi-
gen wilden dat zy door den wrok eener

booze Stiefmoeder, die men eene Konin-

gin der Katten noemde, verdreeven wa-

ren. Dat daarop baeto zig hier te Lande

,

en zalandus zig in Zeeland ter nedergezet

zoude hebben; van waar dan deeze twee
Gewesten, naar die twee Broeders, ver-

volgens Batavie en Zeeland genoemd zouden
zyn. En op dit vertelfel van baeto rust

de vinding van het fraaie Tooneelltuk van
den Ridder hooft, genaamd baeto, of
de oorfprong der Hollanderen; in ’t welke

de gefneuvelde Vorstin , rycheldin
, bae-

tös vrouwe verfchynt, en haaren Man
den optogt naar dit Land aldus voor-

fpelt:
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Voor u de Goden onbelaen

Een leêghgelate plek bewaren

,

Die Maas , en Ryn , en Oceaan

Omheinen met hunn’ fiere baren

:

Aldaar een’ achtbare kroone verwacht

Voor uw geflagt.

Daar zult gy ftichten volk bequaam

,

Om alle eeuwen door te duuren

,

Baetauwers eerst zal zyn hunn’ naam

,

Hollanders naa , met hunn’ gebuuren.

Het welk in vreed’ , en in oorlog , in al

Uitmunten zal. (*)

Dog deeze gantfche Historie van baeto ,

en zyne Stiefmoeder word , van doorlugti-

ge Verftandefi, voor geheel verfierd ge-

houden ; waarom ook janus douza zig al-

dus laat hooren

:

Non hic te fraude noverca

Tentatum fifto Carmine , Bato , canam.

Dat is.

„ Ik zal hier van u , ö bato niet valschlyk mel-

„ den, hoe gy, door de listen en lagen van uwe

„ Stiefmoeder, zyt geplaagd geweest”.

Anderen weder fielden een twist onder
eenige Hermonduuren

,

over het bezit eener

Ri-

C) P« c. hooft, Baeto
, Treurfpel , Bladz. ui.
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Riviere ,
die zeer veel zouts uitleverde

, en

bragten dan batus , met zynen broeder za-

landus , weder in het Spel , als voort-

vlugtigen, die zig in deeze Gewesten ne-

derzetteden.

Maar veele, en wel voornaame Man-
nen ,

beweeren , myns oordeels , met bon-

diger reden , dat men den oorfprong van ’t

Bataaffche Volk heeft te zoeken by de Kat-

ten , die oudstyds omtrent het tegenwoor-

dige Hesfifche fchynen gewoond te heb-

ben. Van dit gevoelen was , benevens
veele andere Geleerden, ook de fchrande-

re petrus scriverius , die zig , de laatst-

gemelde gedagten, ten aanzien van den
wrok der Siefmoeder , als beuzelagtig aan-

merkende , in deezervoegen uitdrukt. ,, Ge-

„ looft my Lezer, ’t fyn al fabulen: ende

„ aengeften , dat alle outheidt met fabulen

„ gemenghd is, laet ons wel toefien, dat

? , wy niet lichtvaerdig al wat ons voor

„ comt voor goet aanneemen , maer rype-

3, lyck oordeelen , oft mach met reden be-

33 ftaen , oft niet. De Gatten dan ofte Ba-

„ tavi , de Landen omtrent den Rhyn by

3, de zee befittende, hebben, (als wel te

„ geloven is, enz. ) huifen begin-

„ nen te bouwen, ende haer allenskens

„ met fterkten vooidien
, om de opkomende

3, vyanden , ’t zy gebueren ofte vreemden te

33 wederftaen. Ende hebben onder haer

3, een Coninck gecooren: die in alles over

3, haer gebieden foude ende wetten ftel-

„ len”, enz. Overeenkomftig hier

me-
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mede heeft insgelyks adriaan pars, een
Kerklyk zegel, met dit randfchrift,

CATTI ABORIGENES BATAVORUM.

Dat is.

Ve Katten , voorouders der Batavieren.

voor de Kerk van Katwyk vervaardigd heb-

bende , het z}Tne toegebragt , om te toonen
dat de Katten, een oud verdreeven Volk,
uit het tegenwoordige Hesjifche oorfprong-

lyk ,
zig in dit Land ter nedergeflaagen heb-

ben: beroepende zig wel inzonderheid op
verfcheiden plaatfen, die men naar den
naam van dat Volk genoemd vind ; als daar

zyn , Katwyk aan den Rhyn en Katwyk op
Zee, benevens Kattendyk, Kattendrecht,

Katwoude en Katswoude , mitsgaders Kats

,

Kattenbroek , Katfand, Kattyk en Katern es-

fe. Alle welke plaatfen tot geen verwerpe-

lyk bewys van dit gevoelen ftrekken ; waar-

om ’er zig de Heer d. van cruisselbergen ,

in zyn doorletterd en met recht bekroond
Antwoord aan de Zeeuwfche Maatfchappy ,

ten opzichte van Zeeland , mede op goe-

den grond van bedient; onder het duide-

lyk beweeren van den gelyken aart en
Volks-oorfprong der Zeeuwen en Hollan-

ders , wier zeden en gewoonten altyd zeer

overeenkomftig geweest zyn; en wier be-

lang in de handhaaving der Vryheid, van
oudsher, en nog heden, als onaffcheidelyk

aan
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aan te merken is. Ook komt my de gevolg-

trekking uit deeze gelykheid van benaa-

ming zeer aanneemelyk voor; nadien ’t be-

kend is , hoe men oudtyds
,
gelyk nog he-

den, gewoon was, nieuw ontdekte Lan-

den, en nieuw gegrondveste Steden, te

benoemen , met naamen , welken ontleend

wierden, van het Volk, dat die Landen
of Steden eerst betrokken had.

Intusfchen wil ik egter het denkbeeld van

den Hoogleeraar offerhaus niet tegenfpree-

ken, wanneer hy beweert, dat de Kelten ,

die gezegd worden oudtyds de beide oe-

vers des Rhyns bewoond te hebben, al

vroeg bezitters van ons Land en de nabuu-

rige Gewesten geweest zyn. Ik zie geene

zwaarigheid, die my wederhoudt van dat

gevoelen te laaten gelden , indien men my
flegts toeftaa, dat de oorfpronglyke Kat-

ten onderfcheiden waren van deeze Kelten .

Dit in agt neemende, vind ik niets onge-

rymds in de Helling van dien Heer, dat de

oudfte bewooners dèezer Landen, het zy
ze dan den naam van Kelten , Kimbren of
Teutonen , volgens mela, droegen, door
eene zwaare overftrooming , misfchien wel

door den Cimbrifchen Vloed
,

(omtrent
110 of 120 jaaren, voor de geboorte van
Christus voorgevallen,) genoodzaakt ge-

weest zyn , dit hun Vaderland te verlaaten.

Dat deeze Volkeren daar op 5 Gallie en
Spanje afgeloopen hebbende, zelfs de Ro-
meinen tartten; tot dat zeeindelyk, dooi-

den Veldheer marius, verflaagen, ja ten

IIL deel. Z groo-
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/>e hol- grooten deeJe vernield zyn geworden. En
land- dat toen het overgebleeven gedeelte , her-
SCHE waards en derwaards zwervende, eindelyk

* de oude Landpaalen hunner Voorvaderen
weder opgezogt heeft; zoo dat zy, door

Gallien , in de nederfte deelen van Duitsch-

land wedergekeerd zynde , zig hier om-
Ilreeks gevestigd hebben : waar door men
ze, by gebrek van oplettendheid , veelligt

in laatere dagen, met de oorfpronglyke

Katten , de Voorvaders onzer Batavieren }

die ons Gewest bewoonden, heeft kunnen
verwarren. Dog laat ons, in ftede van

ons langer, met de twyffelagtige Oudheid
op te houden , ons liever wenden , tot het

zekerder bcrigt, dat ons gegeeven word,
door den Romeinfchen Gefchiedkundigen
TACITUS.

Deeze Schryver, by wien alle oude en
nieuwe Schryvers over dit onderwerp ter

toetze moeten komen , en op wien zy allen

bouwen
,

geeft ons het volgende verflag

van de Inwoonderen deezer Landftreeke.

Batavi , donec trans Rhenum agebant , pars

Cattorum, feditiom domestied pulfi , extrema

Gallicce ora , vacua cultoribus, Jimulqiie In-

fulam , intervada fitam , occupavêre , quam
Mare Oceanum d ƒroute. Rhenus amnis ter-

gum ex latera circumluit . Tacitus
,

Histor

.

Lib. IV. Cap. 12.

Dat is , naar de vertaaling van j. fena-
coliüs.

,, De Batavieren eertydts , doen zy

„ over den Rhyn woonden, fyn geweest

., een
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5, een gedeelte van de Cattlfehe Volke-

„ ren, (nu ter tydt Hesfen:) doch daar

„ na ,
door de inlandtfche beroerte uit haar

„ Landt verdreven, hebben daar over in-

5, genomen de uyterfte landen van den

,, franfchen kandt, leedig zynde van in-

„ woonders , mitsgaders feker eyland
,

ge-

,5 leghen tusfchen verfcheyden drooghten

5, en fanden : welk eylandt van voren

,, aangefpoeldt werdt met de Noord-Zee , en

5, rondtfom het felfde van achteren en aan

„ de zyden werdt het omloopen van den

5, Rhynftroom (*)”.

Dit gezegde van tacitus leert ons , dat

de Batavieren , die in zyne dagen , omtrent

honderd jaaren na de geboorte van Chris-

tus, aan de uiterfte Landen van den Gal-

lifchen kant woonden, voor deezen be-

hoord hadden tot Cattifche Volkeren; die,

door binnenlandfche beroerten , uit hun
Land verdreeven zynde , zig vervolgens

ter nedergedaagen hadden in de gemelde

Landen, welke dies tyds van Inwoonders

ontbloot waren. Het toont ons wyders dat

dk Volk toen al eenigen tyd in dit Land
gewoond had , vermits de Historiefchry-

ver ,
als van oude gebeurtenisfen fpreeken-

de ,
zegt , dat ze eertyds , dat is , lang voor

hee-

Wy zullen in ’t vervolg deeze Vertaaling al-

leen te berde brengen , wanneer de Latynfche Text
niet volftrekt noodig is

;
om hét overtollige aanhaa-

ien van den Latynfchen Text van tacitus, die tog

in ieder handen is, te vermyden.

Z 2

\
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heenen, een gedeelte dier Volkeren ge-

weest waren. En in dit denkbeeld worden
we bevestigd , door de gefchiedenisfen van
cjesar; die 5 toen hy Duitschland beftreed,

en het zelve meende overwonnen te heb-

ben , een onverwagten tegenftand vond by
de Neder-Rhynfche Volkeren. Een tegen-

ftand, welken deeze fchrandere Veldheer
egter fpoedig te boven kwam , door eenen
houten brug over den Rhyn te flaan, en
dus over dien ftroom te trekken ;

wanneer
hy ’t wel dra zoo verre bragt, dat hy dee-

ze Volkeren, of vermeesterde, ofinzyne
belangen overhaalde ; en wel byzonder
waarfchynlyk een verbond trof met de Ba-
tavieren, welken een Eiland van dien naam
bewoonden. Een Volk, dat hem, vol-

gens zyn eigen getuigenis, in de Brittan-

nifche oorlogen en elders zeer veel dienst

gedaan heeft. Als men dit voorgevallene

van CAESAR vergelykt, met het bygebragte

uit TACiTUS, is ’er genoegzaam uit op te

maaken, dat de Batavieren of Katten , al

lang voor zynentyd ons Vaderland bewoond
hebben, en dat c^sar dit Volk allereerst

aan de Romeinen bekend heeft doen wor-
den. Daar en boven eindelyk geeft ons het

berigt van tacitus nog te kennen , dat de

overkomst van dit Volk hier te Lande, toe

te fchryven is aan eene verdryving uit hun
Gewest , by gelegenheid eener inlatidfche

beroerte; waar van we, buiten dit gezegde

van dien Historiefchryver
,
geen ander ver-

flag hebben, clan ’t geen ons eene oude
Over-
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Overlevering aan de hand fchynt te geeven.

Dezelve komt, ze zy dan min of meer ge-

loofwaardig ,
in ’t hoofdzaaklyke hier op

uit. De oorfpronglyke Katten onderling in

twist geraakt zynde , zoo fpande een gedeel-

te hunner met eenige Nabuuren te famen

,

om fommigen hunner Landsgenooten , die

zig omtrent de Rivier Adrana , nu de Eder ,

in Hesjen , gevestigd hadden , uit hunne
bezittingen te verdryven. Deezen, zegt

men, hebben zig daarop, den raad hunner
Priesteren volgende, herwaards* gewend,
om zig ter neder te Haan in een toen onbe-

volkt Gewest ; dat
,

gevolglyk ,
zonder

kryg te voeren, in bezit genomen kan

worden.
Wat nu verder bepaaldlyk den naam der

Batavieren aangaat, en hoe dit Volk dien

verkreegen heeft , het zal der moeite niet

waardig zyn, om ons met deeze gantsch

onzekere byzonderheid lang op te houden.

Als men bezeft, dat veele Volkeren oud-

tyds hunnen naam ontleenden van het

Hoofd hunner Volksplantinge, dan is ’t

niet vreemd te denken , op den bovenge-

melden batüs, die veelen aangemerkt

hebben , als den voornaamften Geleider van
dat Volk naar ons Gewest. Ook zou men
dit denkbeeld, met uitfluitinge van al het

fabeiagtige dat men’er by verzonnen heeft,

en door wachtendorp in zyne Kronyk

overgenomen is, zonder zwaarigheid kun-

nen laaten gelden. Egter moet ik betui-

gen, meer behaagen te fcheppen, in de

z 3 ge-
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gedagten van hun , die oordeelen , dat dit

Volk reeds den naam van Batten droeg,

eer zy hier te Lande kwamen , en dat men
daar uit de benoeming van Batavieren heeft

af te leiden. Men ichynt hier voor nog
eenig foort van bewys te hebben , als men
nagaat, dat ’er, in de nabuurfchap van ’t

oude gewest der Katten , omftreeks de

Eder , nog eenige vcrmoedelyke Overblyf-

felcn, van de oude huishouding der Bat-

ten aldaar, te befpeuren zyn; te weeten
in die pfeatfen, welken, daar omtrent,
den naam van Battenberg en Battenhaufen

voeren; alwaar ook in vroeger tyd nog
een Baddenfeld geweest moet zyn. Is ie-

mand verder genegen, om te gisfen, dat

een Hoofd dier Volksplantinge, met naame
batüs, al in dat Gewest, aanleiding tot

den naam van Batten gegeeven hebbe, ik

zal ’er my niet tegen Rellen , al wilde hy
hem zelfs

, onder de oude Duitfchers ,
in

Hongarye nafpeuren ; maar alleen zeggen

,

dat ik geen den minRen fchyn voor zulk een

gisfing vinde.

Edog, wat men ook van dit alles moge
denken , en welke de naams oorfprong on-

zer Batavieren zy; ’t is althans zeker, dat

onze Voorvaders, zoo wel onder den naam
van Katten , als die van Batavieren , reeds

ten tyde van ctesar, en vervolgens by die

van TACiTus, bekend Ronden, als de Be^

volkers van dat Eiland, het welk men ge-

woon was, het Eiland der Batavieren te

noemen; liggende aan de Noordzee , tus-

fchen
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fchen den Rhyn en dc Waal; eene Land-
ftreek , die , thans nog gedeeltlyk de Be-

tauwe of Betuwe genaamd, volgens de te-

genwoordige inrigting, ten deele aan Hol-

land^ ten deele aan Gelderland, en ten

deele aan Utrecht eigen is : waar benevens

ze zig mede uitgebreid fchynen te hebben

,

in de Landen tusfchen Maas en Waal; be-

hoorende, in onze dagen, ten deele on-

der Kleefsland , ten deele onder Gelder-

land en Holland. Dit was ook, buiten te-

genfpraak , by onzen grooten hugo gro-
tius , die zig, na alles doorfnuffeld en
ryplyk overwoogen te hebben , wat deswe-

gens by oudere en laatere Schryvers te

vinden was, aldus liet hooren. Conjlat igi-

tur Batavos , partem ante Cattorum , ut 6?
TACiTus, (Histor . IE* 6? de Moribus Ger

-

manorum ,) testatur , öf Batavorum nominis

apud Cattos , Cattorum vicisjim apud Bata-

vos , vestigia evincunt , ante julii c^saris
tempora , & forte aliquot prins feculis , mi-

grasfe in eas , quas nunc kabent fcdes. In-

fiilam nimirum Oceano Rhenoque circum fluam
Êf pröxima orce Cis Rhenance , Gallia

* /m Belgica vocatur ; eaque loca , «£ tacitus
narrat , cultonbus vacua , occupantïbus cesfis-

fe , aquisjima naturce lege , 4^0 rerum Jine

domino jacentium domini fiunt , primi eas

posjident. Est igitiir hoe justisfimum liberce

Reipublicce initium
;

quippe quam populus ori-

gine fua liber in libero folo conftituit. &c.
Dat is. „ Het blykt voor vast, dat de

„ Batavieren , eertyds een gedeelte der

Z 4 „ Kat-
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,, Katten, (gelyk tacitus in ’t Vierde

5, Boek zyner Historiën, en in zyn Gc-

„ fchrift ,
wegens de Zeden der Duitfchers,

„ vermeld,) en zoo als de overblyffelen

„ van den naam der Batavieren onder de

„ Katten, en dien der Katten weder on-

„ der de Batavieren , bewyzen
,

dat zy

,

,, zeg ik, voor de tyden van julius cje-

„ sar , en waarfchynlyk eenige Eeuwen

„ vroeger, vertrokken zyn naar die Lan-

„ den, daar ze nog hunne woonplaats heb-

5 ,
ben, naamlyk naar het Eiland, dat door

„ den Rhyn en de Noord-zec omfpoeld

„ word, en naar de plaatfcn, allernaast

„ aan den oever-, op die zyde van den

,, Rhyn, welke de Gallifche of Belgifche

„ kant genoemd word; dat die plaatfen,

„ als tacitus zegt, van Inwoonderenont-

„ bloot , door hen beflaagen zyn gewor-

,, den, naar de rechtmaatigfte Wet der

„ Natuure, waar door Landen, die zon-

„ der eigenaar liggen , het eigendom wor-

„ den , van den geenen , die dezelven

„ eerst in bezitting neemt. En gevolglyk

„ is dit het allerwettigfte beginfel van on-

„ ze vrye Republiek; als welke een Volk,

„ dat in zyn oorfprong vry was, in een

,, vry Land gevestigd heeft” , enz. Dus
verre deeze wyze Vaderlander, van wiens

taal , betreffende dit ftuk , wy nog vry wat
zouden mogen bybrengen , was het niet dat

wy, door onze taak, tot andere overwee-
gingen geroepen wierden. Wy laaten der-

lialveiij om niet te breed uit te weiden,

dee-
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deeze en verdere gevoelens, over de her-

komt der Batavieren hier te Lande, berus-

ten; en wyzen den leeslievenden , buiten

andere Schriften over dat onderwerp, na

die van den beroemden grotius , benevens

de oudheidkundige aanmerkingen van den

vermaarden scriverius; tot wiens lof, met
betrekkinge tot dit ftuk, dat wy niet ten

onrechte ook op grotius toepasfen , vader

vondel aldus opheft.

Hier wandelt men in ’t veld van grotius papieren

,

En fiet volks oorfprong , a^n den uitgang van den
ryn y

De katten nederflaan , vereend met Batavieren ,

Befprongen van Romein, en vast aan hunne lyn,

Tot dat Held Burgerhart (*) het juk der flaverny

Durv fchuiven van den hals , langs d’oevers aan de
vliet

Van ryn, en maas en waal, uit haat van Dwing-
land}7

,

Eu fluit het Vreeverbond
, na lang geleên verdriet,

enz.

Tot dus verre hielden wy het oog be-

paaldlyk gevestigd op de Batavieren , als

egte Duitfchers , voortgefprooten uit de

Katten , nu Hesfen; in zoo verre zy voor-

komen ,
als de Bevolkers wel inzonderheid

van dat gedeelte onzer Gewesten , dat van
oudsher den naam droeg van ’t Eiland der

Batavieren , of Batavien . Dan, aangezien

dee-

CD Claudius civilis.
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dceze Landflreek, als reeds gemeld is, vol-

gens de tegenwoordige fchikking, ten groo-

ten deele, niet onder Holland gerekend
word, en dat Gewest bovenal het onder-

werp van dit ons Werk is, zoo zyn wy
eenigermaatc genoodzaakt, het oog wat
verder te flaan , om de wydere uitbreiding

deezer Batavieren te befchouwen. En dit

leid ons ter overweeginge van de vermen-
ging , die de gemelde Landzaaten , na hun-
ne wettige bezitneeming van , en bevesti-

ging in dit Land, ondergaan hebben; het

welk wy den Leezer zoo vatbaar en vol-

doende hoopen voor te draagen, dat het

ons
,
gelyk we vertrouwen , niet kwaalyk

genomen zal worden, wanneer wy onze
gedagten vrymoedig uiten; fchoon wy nu
en dan van veelen onzer geëerde Oudheid-
kundigen mogten verfchillen. Dit ftuk na-

tuurkundig befchouwende , komt het my
voor, volftrekt natuurlykte zyn, te Rel-

len, dat ’er geen Natie ter Waereld gevon-

den word, die, als zy in eene vreedzaame
nabuurfchap met andere Volkeren leeft,

geheel zuiver op zig zelve blyft; zonder

zig, door Huwelyken, door Gastvryheid,

of door Gemeenzaamheid , dermaate met
anderen te vermengen, dat zy ook hunne
zeden en gewoonten overneeme, ja zig,

door den tyd, min of meer, als tot één

Volk met hun vereenige. Dus zien wy,
om dit met een voorbeeld op te helderen,

ten klaarfte , hoe ’er in de Iïollanders , die

naar den kant van Gelderland woonen , ee-

ne
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ne vermenging van den aart en zeden der

Gelderfchen en der Hollanders doorftraalt;

hoedanig eene foort van overeenkomst ’er

ook duidelyk te befpeuren is
, tusfchen de

Hollanders en Zeeuwen, by die Hollan-

ders, welken aan de Zeeuwfclie Eilanden

grenzen: dat ook plaats heeft tusfchen de

Noordhollanders en Vriezen , fchoon ze

door de geheele Zuider-zee van één gefchei-

den zyn. Wyders mogen wy, natuurkun-

dig voortgaande, wel onbefchroomd be-

weeren, dat de natuurlyke aart der Men-
fchen , in die oude voorleeden dagen , even
dezelfde geweest is, als die, welke nog
heden ,

gemeenlyk , in aller gemoederen
heerscht : hoe groote veranderingen ook de

gewoonten , en de zeden , door Godsdien-

ftige of Staatkundige Wetten, voor ’t ove-

rige , by verfchillende Volkeren
, onder-

gaan mogen hebben. De zugt immers tot

Gezelligheid, de hevige drift der Liefde,

en dei'gelyken , hebben altoos , volgens

haaren aart, medegewerkt, tot de vermen-
ging van nabuurige Mannen en Vrouwen

:

. dit was door alle tyden natuurlyk beften-

dig, en greep reeds ftand,zoo dra de Wae-
reld maar eenigzins bevolkt was; van waar
Adams zoonen zig al, kort na de Schep-

ping, met vreemde Vrouwen vermengden.
Dit in aanmerking neemende, twyffelen

wy geenszins , of onze oude Duitfche Land-
zaaten , bekend by den naam van Katten of
Batavieren , hebben zig reeds toen , en nog
veel meer in laatere tyden , met hunne Na-

buu-
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biiuren vermengd: waar van de gemeen-
zaame vriendfchap, tusfchen den Kanine-

faat brinio, en onzen Bataaffchen clau-

mus civilts , al eenigzins ten bewyze
dient: dat voorts verfterkt word , door de

befchouwing van het Verbond, het welk
de Batavieren en Kaninefaaten , tegen de

overheerfching der Romeinen , omtrent het

jaar 70, na de geboorte van Christus, aan-

gegaan hebben.

Onze Batavieren naamlyk , zagen zig door
verfcheiden nabuurige Volkeren omringd,
waar onder boven al in aanmerking kwa-
men, de Frifiabonen , de Kaninefaaten , de

Cauchen , de Bructeren, de Chamaven , de

Sicambers , de Ubiers , de Manapiers , de

Morinen , de Nervien , de Taxanders , enz.

Het Bataaffche Volk, liggende in ’t mid-

den deezer opgenoemde en andere Volke-
ren, die, als zynde meerendeels van een-

flagtige Duitfche afkomst, grootlyks met
hun in zeden overeen kwamen (*) , heeft

zig onmogelyk zoo enkel aan zynen Ram
kunnen verbinden , dat ze van alle die an-

dere Volken geheel afgefcheiden bleeven.

En als men gadeflaat, welk een groot ge-

tal manfchap , onder den naarn van Bata-

vie-

(*) Ze waren
,
gelyk tacitus , in ’t IV. Bock zy-

ner Historiën, H. II. van de Kaninefaaten, nu Ken-

nemers, getuigt, dat men ook op het meerendeel
deezer naaste Gebuur-Volken mag overbrengen

,

,, den Batavieren in oorfpronk, taie en vromighcyt

„ gelyk”.
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vieren , de Roomfche legers verfterkte, is

’t blykbaar genoeg, dat ’er, onder dien

naam ,
ook een groot gedeelte der nabuuri-

ge Volkeren begreepen wierd. Even als

men nog tegenwoordig, niet alleen de

Gelderfche Betauwers , maar ook
,

gelyk

de Heer cruisselbergen met recht be-

weert, de Zeeuwen, grootlyks voor afko-

melingen der Batavieren heeft te houden;
dat insgefyks van de Vlaamingen , ten min-

fte voor een gedeelte, naar ’t fchynt
,

ge-

zegd mag worden. Ook ftrekt zig de be-

geerte , om van Bataaffche afkomst te zyn

,

nog heden zoo verre uit, dat ieder der

Nederlandfche Volkeren, als om ftryd, die

afkomst ppoge te bewyzen. Nademaal ’er

geen Volk, onder alle de Duitfche, by-

zonder Neder-Rhynfche Natiën
,
gevonden

word, dat zulk een loflyken en door-

lugtigen naam by de Romeinen gedraagen

heeft , als onze Batavieren. Het komt my
daarom geenszins vreemd voor, te den-

ken , dat zelfs eenige hunner Vrouwen zig

met Romeinfche Mannen verbonden heb-

ben ;
en dat fommige hunner Mannen , die

de Keizers der Romeinen als Lyftrauwan-
ten omringden, met Romeinfche Vrouwen
vereenigd zyn geweest. Ter verflerkinge

d^ezer gedagten, vinden wy zeer aan-

merkelyk, het antwoord der Agrippiners ,

nu Keulenaars; toen men hen zogt te bc-

weegen, daar zy tog tot het gemeene li-

chaam der Duitfchers behoorden , om de

Romeinen
, welken zig by hen bevonden

,

om
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om hals te brengen. Op welk voorftel zy,
onder het bybrengen van andere redenen

van weigering , ook deeze aanvoerden.

„ De Romeyncn, die eertydts hier inge-

„ voert zyn , en met ons door houwlyken

„ vereenight , en die van haar afkomftigh

3, zyn; deze alle t’famen hebben hier ’t

„ felfde Vaderlandt met ons. En wy mey-

„ nen immers niet dat ghy foo onrcdclyk

„ fyt, dat ghy van ons wilt omghebracht

3, hebben 3 onze eygen ouders, broeders

3, en kinderen”. Als men by dit getuige-

nis der Agrippiners , raakende de Huwe-
lyks-verbintenisfen met de Romeinen , ver-

der voegt het zoo beroemde Gedenkfchrift,

waar in de Batavieren den eernaam draagen

van fratres & AMici. P. R. Broeders en

Vrienden des Roomfchen Volks ; dan kan men
niet wel nalaaten , van voor zeer aannee-

melyk te houden, dat de Batavieren ook
met de Romeinen ten naauwften vermengd
zyn geworden. Eene vereeniging , die nog
duidelyker blykt, als men nagaat, dat zy, ’t

geen vervolgens nader te ftade zal komen ,

wel dra een gedeelte van den Afgodendienst

der Romeinen , mitsgaders het gebruiken van
beelden in den Godsdienst, van dat Volk
overnamen , en zig

, zoo in kleeding als in

zeden , trapswyze aan hun gelykvormig'

maakten. Men voege hier by, dat ’er , in

ouze hedendaagfehe Roomsch-Hollandfchc
Regten , nog vermoedelyke overblyffeJen

te befpeuren zyn , van die vereeniging der

Romeinen en Batavieren

:

welken , na dat

ze
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ze onder de Vriezen vermengd geraakt zyn ,

niettegenRaande de RerkRe onderdrukkin-

gen hunner Vyanden, hunne Vryheid en

oude Regten , door alle tyden heen
, zoo

veel mogelyk gehandhaafd hebben.

Dog laat ons hier van afflappen ; en voor
tegenwoordig uit het gezegde alleen aflei-

den , dat ’er genoegzaame grond is om te be-

weeren , dat de Batavieren zig al vroeg ver-

mengd zullen hebben , met de Gelderfchen

,

Zeeuwen en Vlamingen , en vooral ook met
de Kaninefaaten , nu Kejmemers , en de Frijia-

bonen, nu IVest-vriefen. Uit welken hoofde

men dan de Inwoonders van Holland enWest-
vriesland, of onze Zuid- en Noord-hollan-

ders , met recht mag aanmerken , als een van
oudsher vereenigd Volk ,

dat , om de woorden
van TAciTus te herhaalen , „ In oorfpronk

,

tale en vromigheyt gelyk” gefchat mag
worden: welks luister, benevens die van
deszelfs Nabuuren en Bondgenooten , zoo
’t naar ons wenfchen gaat, in ’t handhaaven
der Vryheid, alle Eeuwen door zal duuren.

Dus, zoo ik oordeele genoeg gezegd heb-

bende, raakende onze oudfte Landzaaten,

van de eerst bekendfle tyden af, en de

betrekking die geheel Holland wel byzon-

der tot de Batavieren heeft, Raat ons, naar
5

t voorgeflelde beflek, nog een weinig on-

der onze oude Voorvaders om te zwerven ,

in de volgende Eeuwen. Dit is te meer
der moeite overwaardig , om dat de oor-

fpronglyke Batavieren , met de gemelde
Kaninefaaten en Frifiabonen , benevens alle

hun-
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hunne
, toen in weezen zynde Biiuren en

Bondgenooten , zints die vroegere tyden,

nog zeer veele Gedagtsvermengende ram-

pen ondergaan hebben: in zoo verre, dat

zelfs de oude naam der Batavieren genoeg-

zaam in het vergeetboek geraakte.

Het eerRe aanmerkelyke tydftip deswe-

gens neemt zynen aanvang met die om-
Randigheden, toen de Romeinen, waar
mede zy, een langen tyd, in beRendige

broederlyke vriendfehap geleefd hadden,
ten laatfle* door hunne eigen inlandfche

beroerten, en het wankelen van hunnen
Raat, niet meer magtig waren, hunne Ne-
der-Rhynfche Bondgenooten te onderReu-
nen. Wanneer ze dus onze Voorvaders
aan hunne eigen befcherming overlieten;

en deezen daar op eerlang voor de over-

magt van anderen moesten bukken , of zig

genoodzaakt vonden, met hun eene over-

eenkomst te treffen.

De Franken naamfyk, een Volk, naar ’t

gevoelen van alting, tusfehen de Wezer
en de Main woonagtig, maar, volgens an-

deren , eene menigte, uit verfchillcnde

Duitfche Volkeren beflaande, en zig aan

de westzyde van den Rhyn onthoudende,
bedienden zig van de binnenlandfche on-

lusten der Romeinen. Omtrent het mid-

den der derde Eeuwe, hunne kans fchoon
ziende, om zig over de Romeinfche dwin-

gelandy te wreeken , fchooven ze zig dat

juk van den hals; en liepen, Rout op

hunnen voorfpoed
,

genoegzaam gantsch
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Gallien af. By die gelegenheid vestigden

zy zig ook in een voornaam gedeelte onzer

Gewesten ; dog ’t blykt niet klaar , of zulks

geweldaadiger wyze, dan by eene foort

van overeenkomst
,

gefchied zy ; welk
laatfle my aanneemelykst voorkomt, dat

my beweegt, de volgende bedenking hier

in te lasfen.

Op het leezen der berigten van eume-
nius , vopiscus en zosimus , die het zaak-

lykfte van dit Voorval melden, zou men
ligtlyk tot die gedagten kunnen komen;
dat dit Gewest zo maar terlfond voor het

geweld der Franken had moeten bukken;
dat my egter niet wel fchynt te beantwoor-

den aan den fleren moed onzer oude Land-

zaaten. Liever zou ik , als Natuurkundige

,

in een geval , daar ’t ons aan gefchiedkun-

dige getuigen mangelt , ’er op de volgende

wyze over gisfen. De bewoonders van dit

Gewest, die voorheen ondervonden had-

den, wat het kostte, den Romeinen te

wederflaan , die nu mét hun in vriendfchap

leefden, zullen ongetwyffeld omzigtig ge-

w'eest zyn, om niet weder af te vallen.

En zy, die liever fterven wilden, dan

hunnen eed breeken , zullen , buiten kyf

,

het geweld der Franken , die de Bondge-
nooten der Romeinen ontrustten, en in

hunne belangen zogten over te haaien , ee-

nigen tyd lang, allen tegenfland gebooden
hebben ; tot dat ze eindelyk , voor de over-

magt der Franken , daar ze door de Romei-
nen niet onderfteund konden worden

,

HL deel. Aa ftaan-
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Baande te bezwyken , beflooten zullen

hebben , om ,
ter handhaavinge hunner

Vryheid, zig, niet als overwonnen Vol-

ken, maar als Vrienden en Broeders, aan

de Franken over te geeven. Ik zeg, als

Vrienden en Broeders; voorzoo verre dee-

ze Franken insgelyks een Duitfche afkomst
hadden; en men zelfs grond heeft, om te

vermoeden, dat veelen hunner ook, uit

de thans genoemde Hesfifche Landen , oor-

fpronglyk waren: ’t welk dan onze Bata-

vieren te gereeder kon doen overflaan , om
zig, na lang fammelens, met de Franken

te vereenigen , en eensgezind met hun te

ftryden , ter herflellinge van de algemcene
Duitfche Vryheid. Deeze gisfing, fchoon

niet onderfleund door de Historiekunde,

is nogtans , naar ’t my voorkomt , zoo wel
gegrond, op de natuur onzer Voorzaaten

,

en den aart der omftandigheden , dat ze

niet wel verwerpelyk geagt kunne wor-
den.

Dit in bezit neemen onzer Landen , dooi-

de Franken, dat vervolgens , door een ver-

drag, het welk de Romeinen met hun Boo-

ten, bevestigd werd, gaf voorts aanlei-

ding, om deeze Gewesten met den naam
van Frankische Landen te benoemen; waar
door de benaaming van Batavien en Bata-

vieren eenigermaate begon af te neemen.
Die der Kaninefaaten

,

(om dit in ’t voor-

bygaan te melden ,) geraakten geheel in ’t

vergeetboek ; maar die der Frijiahonen

bleef, in den naam van Friefen , nu veelal

Vrie-
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Vriezen, beftendig over. Edog, fchoon

de benaaming der Batavieren toen meeren-

deels in die van Franken verkeerde, had

zulks egter geen gevolg van aangelegen-

heid. Deeze verandering van benaaming,
diestyds , was van geene andere natuur

,

dan die der Duitfche Volkeren in vroegere

dagen ;
welke allen

, toen de Overfte civi-

lis , met zyne Batavieren , de Roomfche
dwinglandy beteugelde, by de Romeinen
gemeenfyk Batavieren genoemd wierden;

fchoon ze wel wisten, dat het vereende
Leger uit verfchillende nabuurige Volke-

ren beftond. Even gelyk onze hedendaag-

fche Historiefchryvers , fpreekende van ee-

ne overwinning of veldllag, waar in de

onderfcheiden Regimenten der vereenigde

Provinciën deel hebben , het gantfche Le-
ger met den naam van Hollandfche troepen

,

benoemen. Schoon derhalven de naam der

Batavieren , in deeze omftandigheden , veel-

al in die der Franken verkeerde , Raat het

egter by my vast, dat onze Voorvaders,

toen ongefchonden , in hunnen Volksaart

gebleeven zyn. En ’t is niet ongegrond te

denken, dat zy, ftaande de volgende on-

lusten tusfchen de Franken en de Romei-
nen , waar door de Franken nu eens ver-

dreeven wierden , dan eens wederkeerden

,

genoegzaam eene Natie op zig zelve geblee-

ven zyn : waar door de zulken ten minfte

,

die zig hier te Lande bleeven onthouden

,

zig te naauwer met de aframmelingen hun-

ner Voorvaderen konden verbinden. Dan
Aa 2 ’t
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’t zy hier mede zoo ’t wil; het oude Ge-
west der Batavieren, en zoo ook het meer-

der gedeelte van ons tegenwoordige Hol-

land, is toen bewoond geweest, door Ba-

taaffche en Duitfche Volkeren, die, in

Itede van Batavieren, gemeenlyk Franken

genoemd wierden, fchoon zy weezenlyk
het zelfde Volk bleeven.

Naast deeze vermenging met de Franken,

komt als eene tweede aanmerkelyke ge-

beurtenis, ten deezen aanzien, voor, het

geen plaats gehad heeft, omtrent honderd
jaaren laater, ten opzichte van de Saliers

,

een byzonder Frankisch Volk, dat zig in-

tusfchen in deeze Gewesten had nederge-

llaagen.

Eenftemmig met deeze myne voorgeftel-

de gedagten
; vind ik , tot myn genoegen

,

gelyk het aangenaam is een Medeftander te

ontdekken , den oplettenden ten kate ;

die zig , hoewel met opzicht tot wat laater

tyd, waar van in ’t vervolg nader, aldus

uitdrukt.

„ Dewjd de zitplaets der Batavieren on-

,, der deeze toedeeling, (naamlyk de toe-

„ deeling van Keizer honorius, aan de

„ Franken, tusfchen de Maas en den be-

„ neden Rhyn,) getrokken word, zoo

„ is ’t niet onwaarfchynlyk dat deeze onze

,, Voorzaten, als hebbende toen aan ’t

„ Roomfche Ryk geen fteun meer , en

„ zynde van nature belust op Vryheid , zig

„ met de Franken van dien tyd af vereent

,

„ en , onder den naam van Vryluiden

,

„ dien
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,5 dien optogt of verzeld of begunftigt heb-

„ ben gehad: om gezamentlyker hand de

,, Roomfche magt verder te krenken. Im-

„ mers de naam van Batavieren fchynt,

,, zedert in den Frankfen als verdweenen

,, te zyn; uitgenomen dat het land tus-

„ fchen Rhyn en Waal , tot op heden , nog

„ den naam van de Betuwe voert” (*).

Dus verre ten kate. Dan, hier omtrent
heeft men , in ’t voorbygaan , agt te gee-

ven , op het gezegde van ammianus mar-
cellinus , in ’t XVII. Boek zyner Histo-

rie ; Petit primos omnium Francos , eos vide -

Heet quos confuetudo Salios appeilavit , aufos

olim in Romano folo , apud Toxandriam /o-

cum , habitacula Jibi figere pralicenter. Dat
is. ,, Hy, te weeten de Veldheer Julia-

„ nus , trok allereerst naar de Franken ,

,, die naamlyk, welken men gewoonlyk

„ Saliers noemt, die gantsch ftoutelyk zig

„ op den Romeinfchen bodem, omtrent

,, Toxandrien , hadden durven vestigen’

Deeze uitdrukkelyke bepaaling van mar-
cellinus doet ons eenigzins twyffelen , of

de Saliers zig wel eigentlyk in ’t Land der

Batavieren nedergezet hebben. Het zy men
door het oude Toxandrien , met alting,
het tegenwoordige Zeeland verftaa, of met
anderen liever denke , op een gedeelte van
het tegenwoordige Staats-Braband; ’t Baat

althans niet op het oude Batavien , of men
moet

CD B. ten kate, Volk- en Taelverfpreiding over

Europa , Bladz. 35.

Aa 3

DE HOL-
LAND-
SCHE
N/\TIE.



372 NATUURLYKE HISTORIE

dk hol- moet die bcnaaming zoo verre uitftrckken ,
land- ^at

’

er de opgemelde Landen mede onder

natie betrokken worden; wanneer men ’t egter

nog niet op ons Holland kan overbrengen.

Voor ’t overige, ’t zy men Zeeland al of
niet voor Toxandricn houde ; ’t is zeer aan-

neemelyk , dat de Saliers , in , of omtrent
die dagen, in Zeeland gehuisvest hebben;
het geen de Heer cruisselbergen (*) , en

de Heer van der spiegel, ook bevesti-

gen ; beweerende dat ’er zelfs , in de be-

naaming van dit Volk, eenigen fchyn van
den naamsoorfprong van Zeeland ligt op-

geflooten. Meenen anderen intusfehen eg-

ter reden te hebben, om de Saliers ook
weezenlyk in ’t Land der Batavieren te

plaatfen, en dus deeze gefchiedenis mede
tot ons Holland te betrekken , ik zal ’er my
niet fterk tegen aankanten. Hoe ’t ook
zy, dit is genoegzaam zeker, dat onze Ba-

tavieren, niet tegenftaande de inwooning
, der Saliers , hunnen Landaart behouden

hebben, en door deeze Saliers weinig of
niet verbasterd zyn; nademaal de Saliers

veel eer gezegd mogen worden, tot de
Batavieren overgegaan te zyn. Julianus,
naamlyk , trok deeze Saliers vervolgens in

zyne belangen ; bediende zig van dezelven

in ’t beftryden der Oiiaden; een Saxisch

Volk, dat zig alhier zogt te vestigen; en
heeft voorts, gelyk wy uit zosimus, in het

III

Zie bet Antwoord over de Oudheden van Zeeland.

in het Zeeuwse 1
: Gwootfcbap , I. D. BI. 16.
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III Boek zyner Historie leeren , deeze Sa-

licrs , benevens andere bewoonders van

Batavien , in het lichaam der Batavieren in-

gelyfd 5 door hen te betrekken onder zyne
gedugte Bataaffche Benden , dat de Saliers

zig tot eene eere rekenden. Dus zyn de

Batavieren diestyds nog als een eigen Volk
bekend geweest , en hebben , fchoon ze

met de Franken en Saliers min of meer
vermengd waren , hun eigen Land nog be-

zeten.

Dan, na verloop van eenigen tyd, en

wel met den aanvang der vyfde Eeuwe,
ondergingen onze Landzaaten eene gedug-

ter omwenteling; toen de Franken , allengs-

kens magtiger geworden , onder de regeer

ring van Keizer honorius*, een voor hun
gunflig Verdrag troffen. Van dien tyd af

fchynen de Franken , over fommigen onzer

Gewesten , een heerfchappyvoerend Be-

wind bezeten te hebben: zelfs wil men,
dat de eerlle Frankfche Koningen, van fa-

RAMOND af, tot op MEROVEUS , of Zelfs tot

op CLOvis den I toe , hunnen Rykszetel

daar omftreeks hadden. Ja fommigen heb-

ben, dog zonder eenig bewj^s, hier uit

gelegenheid genomen, om de benaaming
van ’t Huis te Waramond 9 of Warmond 9

omftreeks Leiden , van Koning faramond
af te leiden ; en anderen hebben , met wat
meer waarfchynlykheids beweerd , dat men
het Huis te Merwede , by Dordrecht

,

voor
een Paleis van Koning meroveus heeft te

houden. Hoe ’t ook zy,
?

t komt althans

A a 4 niet
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niet geheel verwerpelyk voor, te Rellen,

dat de Frankfche Kpningen
, in ’t eerst nog

van de Gallen afgefcheiden
, omftreeks on-

ze Gewesten , als in hun Koningryk , huis-

gehouden hebben; tot dat zy, met de Gal-

len vereenigd zynde , in ’t begin der zesde

Eeuwe, den Rykstroon te Parys vestig-

den ;
wanneer de Gallen hunnen naam

,
ge-

lyk ook de Batavieren gedaan hadden, in

dien van Franken , nu Franfchen , verwis-

felden.

Ondertusfchen hadden egter ook de bo-

vengemelde Qiiaden, vereenigd met ande-

re Saxers , (op dat wy een weinig rug-

waards keeren ,) zig, met het afloopen der

vierde Eeuwe, alhier ter nedergeflaagen.

En dit Volk heeft, onder het hardnekkige

doorftaan veelei* onlusten, en een aanhou-

dend oorlogen , nu eens gevlugt , dan eens

wedergekeerd zynde , zig allengskens
, hier

te Lande dermaate uitgebreid, dat een zeer

aanmerkelyk gedeelte onzer Gewesten , eer-

lang, naar hun, den naam van NederSas-
fen verkreeg; als blykt uit het bekende
versje van melis stoke.

<Duben Pochen hoer ic getoagen/

3F>at aï ’t lant beneben ,$pemagcn/

3Mcn ^ajTen biet

Wo aI3 bic fïroem ucrfdjict

$)an bet Jfifêafen en ban ben öfne/

CDie £djdt tuaS bat 3De£tcnbe fïne

afë fi balt in bic Zet
Oef

t
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ftrcftfeenöe min no mee

£5an totcc %aucce of tec €ïbe.

Ze hadden zig naamlyk , van tyd tot tyd

,

genoegzaam meester gemaakt van het oude
Batavien, tot aan Nimwegen; zig ver-

fpreid door ’t meerder gedeelte van gantsch

Holland, en waren doorgedrongen tot in

Friesland en Groningerland, gelyk wy te-

genwoordig fpreeken. En in deeze hunne
bezittingen wisten zy zig

, niet tegengaande

de Frankifche magt, waarmede zy geduu-

rig te ftryden hadden, min of meer, zoo
wel te handhaavcn, dat zy hunnen zetel

ook eenigermaate in deeze Landen geves-

tigd hielden. Hier door zyn dan onze ou-

de Landzaaten , insgelyks met deeze Saxers

eenigzins vermengd geworden ; en men
heeft hen ook wel Neder-Sasfers genoemd,
in onderfcheiding der bewoonders van het

Opper-Saxen , of het oude Land der Katten

cn Batten; dat mede in ’t bezit van Saxifche

Volkeren was.

Dan, omtrent die vermenging met de

Saxers , heeft men in deezen nog gade te

liaan , dat dezelve meer Hand gegreepen

heeft, tusfchen de Saxers en de Vriezen,

dan wel tusfchen de Saxers en de Ingeze-

tenen van ons Gewest ; zoo dat onze Ba-
tavieren niet te min , zelfs nog in die om-
Handigheden , meerder eene Natie op zig

zelve gebleeven zyn. Men vind hier van,
buiten het geen de Gefchiedenisfen leeren

,

een doorflaand natuurlyk bewys , in de ver-

Aa 5 fcheb
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fcheidcnheid van de fpraak der Vriezen en
Hollanders; welke van ouds al plaats had.

Dc Vriezen tog geraakten , door den tyd

,

zoodanig met de Saxers vermengd , dat

hunne oude natuurlyke Duitfche Vriefche

fpraak , in die der Angel-Saxifche verkeer-

de ; terwyl de Batavieren en Franken , uit

den zelfden Landaart oorfpronglyk , hunne
eigen taal behielden

; welke toen, uit hoof-

de van het gemeenzaame Bondgcnootfchap

,

met de Franken, den naam van Frank-

Theuts

,

of Frankisch Duitsch ontving; dat

tot geen gering bewys van de zuiverheid

onzer Voorvaderen in die dagen verftrekt.

En ’t is opmerkelyk dat onze fpraak nog
heden, fchoon dezelve naderhand, door
andere Volkeren, zeer verbasterd wierd,

zoo na met de Duitfche overeen komt:
daar de Vriefche, en vooral de oude Vrie-

fche taal, fchoon dat Volk, even als de

Batavieren , in den eerften oorfprong van
Duitfche afkomst ware , zoo veel van onze
fpraak verfchilt ; dat het egte Vriesch , eer-

der van een Engelschman, dan van een

nabuurig en in vriendfehap verbonden Hol-

lander, verftaan kunne worden. En de

reden hier van is niet ver te zoeken; de-

wyl ’t bekend is, dat de Neder-Sasfen

,

ook
Anglo-Saxen genaamd, onder hunne Vor-
ften hengist en horsa, in ’t midden der

vyfde Eeuwe, die fpraak, uit Vriesland,

in Brittannien overbragten. Hier door

was het ook dat willebrordus, toenhy,
met het afloopen der zevende Eeuwe ,

uit

Brit-
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Brittannie herwaards kwam , om het Euan-

gelie te prediken, zig op eene verftaanbaa-

re wyze kon laaten hooren; gelyk melis

stoke meld, wanneer hy fchryft.

”, C'
* o * v *'

\

3jngeï£ toa^ ^Mïtbtctö fcecant/

<6ötöorcn ban $oo 2töomöcriant.

€nöe taant ö’^ngeïfcije spn getuafTm/

men keft tan j^eöevfafTen/

Confïe ï)i te bet bit ^neéfcöe taïe/

3Dit mach cïc man pcceben taaie.

Naast het voorgevallene met de Saxers

,

hebben we hier , de geflagtvermengende

rampen onzer oude Landzaaten overweegen-
de ,

nog kortlyk Haan te blyven op den
vernielenden inval der Gothifche en Skytu

fche Volkeren; die, vooral zedex^t het

midden der vierde Eeuwe, het Room-
fche Ryk zeer ontrust hadden, en, met
den aanvang der vyfde Eeuwe , hun ver-

woestend geweld ook in onze Landftreek

overbragten, en aldaar, gelyk in geheel

Gallien, de grootfle verwoestingen aan-

regtten. De Legerbenden deezer Volke-

ren beftonden , ten grooten deele , uit ee-

ne verzameling van woeste Noordfche Na-
tiën; die ’t, over ’t algemeen, wel zoo
veel toeleiden op rooven en verwoesten,
als op eene bepaalde bezitneeming van ’t

een of ander Gewest. Overeenkom.(tig
hier mede, hebben ze zig ook in dit Land
niet veel gevestigd

; maar hun vernielende

ftroo-
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ftrooperyen ’er alomme in ’t werk gefteld;

om ze vervolgens insgelyks elders in de

nabimrige Gewesten te verfpreiden. Uit

dien hoofde komen ze dan mede niet voor,
als zulken, die zig fterk met onzen Land-
aart vermengd hebben; en ’t is dus der

moeite niet waardig , ons met die yerfchil-

lende Volkeren, in dit geval, verder op
te houden. Alleen moesten we , met een
kort woord , van hunne ftrooperyen alhier

gewaagen
; om dat fommigen nog al van ge-

dagten zyn, dat de Sneven , mitsgaders de
Sclaaven en Veneten , of IVilten , die zig

onder deeze Volkeren bevonden , zig hier

te Lande daadlyk ter nedergezet hebben:
dat my egter geenszins waarfchynlyk voor-

komt. Men plaatst de Sneven dan in Zee-

land , en zoekt by hen den naamsoorfprong
van dat Gewest, zonder eenigen fchyn van
bewys; en zulks is te minder aanneemelyk

,

als men nagaat, dat de Sneven alomme voor-

komen, als een zwervende Natie, niet ge-

fchikt, om zig zoo lang in eenig Gewest te

onthouden, dat het verdiende, naar hen
genoemd te worden. En wat het verblyf

der Sclaaven en IVilten betreft , aan welken
men de bouwing van Slaavenburg

, of Oud-
Vlaardingen, en van IViltenburg , nu Ut-

recht , afleid
;

dit denkbeeld , fteunende op
geen ouder Schryver dan beda , die in den

aanvang der agtfte Eeuw bloeide , heeft de

oplettende alting , naar ’t my voorkomt

,

zeer wel wederleid. Hy oordeelt met regt,

dat de Angelfaxifche en Vriezen, die mag-
tij
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tig waren, om Brittanje met frisfche Man-
fchap te beftooken , en te overmeesteren

,

die ook de Sneven hadden kunnen weder-

ftaan ,
natuurlykerwyze niet behoefden

,

noch konden gedoogen , dat de Sclaaven of
Wilten , in ’t midden van hun Land, en
wel aan den voornaamen oever van den
Rhyn, eenige fterkte zouden ftigten; of
dat een hoop zwervende troepen , zig ee-

nig gezag in hun Land zou aanmaatigen.

Eene laagheid , waar toe nooit Vries, Frank
of Batavier , dan in den uiterften nood

,

kon befluiten. Men kan dit wyders , voor-

al ten aanzien van IViltenburg

,

te minder
verwagten ;

als men nagaat , dat de Rhyn

,

volgens PROcoPius , de gemeene fcheidspaal

was tusfchen de Franken en Vriezen . Daar
en boven , dewyl alles , wat men van dee-

ze Sclaaven en Wilten , op zoo veele naams-

afleidingen, voor goede munt wil doen
doorgaan, niet dan bloote gisfingen zyn*
zoo houden wy ’t , om de voorgeftelde rede-

nen ,
met den Geleerden alting

;
die zig ten

deezen opzichte aldus uitdrukt. Igitur pu-

ra pnta fabula est de Wiltis & Slavis , Rhe-

ni Mofaque accolis , & tot Urbium , Arcium-

que conditoribus ,* ex unico bedje verbulo levi-

ter a beka confiÜa > atque in hoe usque tem-

pus temere credita . Dat is. „ Het is der-

„ halven eene loutere fabel, dat de Wil-

5 ,
ten en Sclaaven , bewoonders van den
oever van Maas , Rhyn , mitsgaders

„ Richters van zoo veele Steden en Kas-

,, teelen geweest zouden zyn$ het welk
door
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„ door beka, uit een enkel woordje van

,, beda, verfierd zynde, in deeze dagen

„ nog roekeloos geloofd word” (*). Wy
willen hier mede niet betwisten, dat ’er

mogelyk ook Sneven , Wilten en Sclaaven

onder deeze legerbenden geweest zyn ; en

dat ze, her en derwaards omzwervende,
zig in en omtrent deeze Landen bevonden
hebben ;

zelfs zou ik geen zwaarigheid vin-

den , om toe te ftaan , dat men fommigen
hunner, naar ’t gebruik dier tyden , de

eene of andere plek ter bewooninge ver-

gund hadde; maar ik beweer flegts, dat

zy nooit eenige magt hier te Lande be-

zeten, of ’er hunnen vasten Volkszetel

gevestigd , en veel minder eenige weezen-
lyke verbastering onder onze Landzaaten
veroorzaakt hebben. Misfchien zyn ’er,

zoo ik daar omtrent gisfen mag, indien

men al iets van hun verblyf hier te Lande
moet vooronderftellen , misfchien zyn ’er

eenigen van hunne Krygslieden in den
dienst der toen magtige Vriezen en Saxers

overgegaan; en veelligt zyn hun dan, hier

en daar , door dezelven legeringen aangewee-

zen. Dan dit is flegts eene gisfing. Ver-

der houden wy nogtans voor vast, dat

deeze Landen , door de Gothen en hunnen
aanhang, groot nadeel geleeden hebben,
en overloopen zyn geweest ; dog dat ze

,

door

(*) Alting, Not. German . infer. in voc. Wilta

Wiitaburgum .
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door de dapperheid der Inwoonderen , wel-

dra wederom verdreeven zyn , en ’er dus

maar zeer kort hebben huisgehouden; ’t

welk ook uit de gevolgen genoegzaam af te

neemen is.

De Vriezen tog hebben , na dat ze in aan-

zien en magt toegenomen waren, en een
groot deel der Saxers zig in Brittanje ter

neder gezet had , omtrent het midden der

vyfde Eeuwe ,
het bewind over een aan-

zienlyk gedeelte der Neder-Rhynfche Land-
Itreeke aan zig getrokken ; wanneer ze

,

door het hedendaagfche , toen reeds door

de Zuiderzee gefcheiden, West-vriesland
herwaards gekomen zynde , ook het Eiland

der Batavieren ingenomen , en onder zig

gebragt hadden. Eene inneeming , die wy
wel mogen gisfen gefchied te zyn , in eene

gemeenzaame en verbonden vriendfchap

der Batavieren

;

welken in deeze dagen me-
de onder den naam van Neder-Sasfen be-

greepen wierden. Men vind immers, we-
gens dit inneemen, van geene de minfte

geweldaadige overheerfching gewag ge-

maakt ;
en wy hebben gewigtige redenen ,

om te denken , dat het Eiland der Batavie-

ren met den overtogt der Saxers niet leedig

gelaaten was. De Saxers , byzonder de Ne-

der- Saxers , door de gemeenzaamheid met
de Batavieren , geduurende de laatfte hon-

derd jaaren, kundig geworden in de Zee-

vaart op Brittanje, hebben, toen zyder-

waards trokken, natuurlyker wyze moeten
begrypen, hoe noodzaaklyk het voor den

over-
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overtogt hunner Benden ware , de Havens
en Landen, die zy bezaten, in te houden;
om, ingevalle van tegenfpoed, weder vei-

lig te rug te kunnen keeren , en , by nood-

zaake, ook nieuwe benden en toevoer te

verkrygen. En fchoon ’er, zonder twyf-

fel ,
met de gemelde Saxers , een groot deel

der Vriezen , Batavieren en Franken , toen

onder den naam der Saxers begreepen , met
hun ter heirtogte optoogen , zal egter

een aanmerkelyk getal der oude natuuriy-

ke Landzaaten verkoozen hebben te bly-

ven, of liever noodzaaklyk hebben moe-
ten blyven. ’Er was hun diestyds, buiten

tegenfpraak , meerder gelegen aan Batavien

en Vriesland, eene zekere bezitting; dan

aan Brittanje, een nog onzeker Winge-
west. En men kan niet wel twyffelen , of

de Saxers , als een wakker en geregeld,

een krygs- en ftaatkundig Volk , zullen dit

zeer duidelyk begreepen hebben; te meer,
daar zy zig tegens dien zwervenden hoop
Gothen te verftandig hadden gehandhaafd,

om hier op geen agt te geeven. Toen on-

dertusfchen de zaaken der Saxers , in Brit-

tanje, voor den wind gingen, en hier

door dcrzelver meerder getal en opperge-

zag derwaards overgevoerd wierd , hebben
de Vriezen , als de magtigften , zig hier te

Lande natuurlyk doen gelden , in zoo ver-

re, dat zy hunnen ouden naam deeden her-

leeven tot in Batavien. Zy hebben dus

ons Gewest ingenomen , niet toen ’t ont-

bloot was van Inwoonderen ;
maar toen

zig
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zig nog veele Saxifche Bondgenooten ,

naamlyk de Batavierfche Franken , aldaar

bevonden; die ze eindelyk tot een min-

zaam Bondgenootfchap onder hen alleen

overgehaald hebben. De Friezen zagen

gewisfelyk wel, hoe ’t te dugten Bond,
dat zy, zoo de magt der Saxers

,

nu door

Brittanje geBerkt, niet by tyds beteugeld

wierd , misfchien nog erger juk dan dat der

Romeinen te vreezen hadden. En de Bata-

vieren, die onder de Franken, als hunne
oude Bloedverwanten

,
gelyk boven be-

toogd is , ingelyfd waren , en nog een ge-

deelte van Batavien , onder den naam van
Franken , bewoonden, zullen vermoede-
lyk wel de eerften geweest zyn , welken

,

hunne kans fchoon vindende, aan dien

kant hunne oude Landen weder in bezit-

ting namen ; aangezien ’er zoo wel by de

Franken , als by de Vriezen , een oude
wrok tegens de Saxers was ingeworteld.

Ook zullen de Vriezen , den moed der Fran-

ken kennende, uit voorzigtigheid , inliet

befchermen en herfiellen hunner oude Vry-
heid, van hunne zyde een gedeelte van
Batavien, tot hunne zekerheid, aan zig

getrokken hebben. Dus, mag men den-

ken, hebben de Vriezen , de gelegenheid

gunBig vindende, door deeze bezitnee-

ming, gepoogd, de aloude Vryheid te her-

fieilen , zoo voor de Inwoonders van Ba-

tavien , als voor die van hunne eigen Lan-
den. Deeze gedagten, fchoon ze gisfingen

zyn, die geen Beun hebben op het gezag
III. peel. Bb " van
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van eenig Schryver, dan, in zo verre de
Historie in ’t algemeen aangaat, komen my
zeer aanneemelyk voor; en derzelver op-

gaave zal , vertrouw ik , niet ongevallig

zyn aan veelen , die met my bezeffen , dat

’er, uit het beredeneeren van het meest
waarfchynlyke , niet zelden meerder ophel-

dering voortvloeit, dan uit het bloote op-

tellen eener reekfe van oude benaamingen
der Volkeren. — Hoe ’t zy, dit althans is

zeker, dat een zeer groote gedeelte van
de Landen der Batavieren en Franken , toen

den naam van Vriesland verkreegen: nade-

maal deeze benaaming zig diestyds uitftrek-

te over alle de Landen, benoorden de

Maas en den Rhyn, tusfchen de Schelde

en de Elve.

Egter hebben de Vriezen dit hun wyduit-

geftrekt Gebied niet lang gerust bezeten;

alzo ze gefladig hadden te ftryden met de

Franken , die hen , by herhaaling , veel af-

breuks deeden. Ook voerden de laatftcn

,

om ons met het verder voorgevallen tus-

fchen de Vriezen en Franken , als buiten

ons bellek , niet op te houden , eerlang het

Gebied weder over de Batavieren. Deezen
intusfchen hebben zig, in die omftandig-

heden, den Franken niet onderworpen,
dan met voorbehoudinge hunner vrye Wet-
ten; en zyn dus, onder hunnen eigen

naam , in ’t bezit gebleeven , van de Lan*

den aan den Neder-Rhyn, die aan West-
vriesland grenzen. Hier door heeft ook
de naam der Batavieren , fchoon dezelve

ver-
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vervolgens , min of meer in ’t vergeetboek

mogte geraaken , toen nog niet geheel een

einde genomen: deeze hield in deeze da-

gen nog eenigermaate Hand, in de benaa-

ming van hun oude Gewest, de Patauw

,

Betauwe of Betuwe; van waar deszelfs In-

woonders, ook in laater tyd, den naam
nog droegen van Bathuarii. Daar bene-

vens ftaat het by my vast, dat men de

Batavieren, omtrent deezen tyd , nog heeft

aan te merken als een eigen Volk ; dewyl
hunne fpraak, ten overtuigelyken bewyze
hier van, beftendig ftand hield. Deeze
tog was diestyds de oude Frankifche Duit-

fche fpraak
, dewelke voor de Duitfche

Volken, die de Vriefche fpraak niet ver-

ftonden , verftaanbaarder was , dan die

,

welke men, in de dagen der Romeinen,
hier te Lande fprak. De naamen der plaat-

fen Lugdunum , Albiniana , Forum Hadria-

ni , TrajeÜwn , en dergelyken , waren meer
gefchikt naar de Frankifche Duitfche fpraak

,

en veranderd, in Litte, nu Leiden , Alf-
na

,

nu Alphen , Foreburgum

,

nu Voorburg ,

Utrecht , enz. Ook heeft men niet te den-

ken , dat het aantal onzer Landzaaten ver-

minderd was; ze hadden in tegendeel., daar

ze zig voorheen veelal in de Batauw , Gel-

derland en Vlaanderen onthielden, door
hunne Bondgenootfchappen met de Saxers,

en byzonder met de Franken en Vriezen

,

ook dieper Landwaards in begeeven , al-

waar zy verfcheiden plaatfen met benaamin-

gen hunner oude Duitfche moedertaale,

Bb 2 fchoon
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fchoon ’er hier en daar een Gothifche,
Saxifche of Vriefche Tongval onder liepe,

benoemden. Hier van ftrekken ten getui-

gen , Valkenburg of Valkenburg , Forfchate

of Voorfchooten , Rineburg of Rhynsburg

,

en meer andere plaatfen; waar uit men,
onzes agtens, de toenmaalige bewooning
deezer Landen, door de eerfte en egte

Landzaaten , niet ongegrond mag afleiden.

En dit alles doet ons genoegzam zien , dat

de Vriezen , wat ’er ook van hunne heer-

fchappye zy, geen merkelyke verbastering

by onze Landzaaten te wege gebragt hebben

:

zoo dat onze Batavieren , hoewel ze eenigen

tyd met hun vereenigd , en ook door Hu-
welyken veelligt vermengd geworden wa-
ren, nogtans het zelfde Volk gebleeven

zyn.

Wyders hebben wy, ten opzichte van
de vermenging onzer Voorvaderen met an-

dere Natiën , niets byzonders aan te mer-
ken, voor den tyd der overheerfchende
Noormannen. Deezen naamlyk vielen, wel
byzonder met den aanvang der negende
Eeuwe, in Vriesland, en breidden hunne
flrooperyen alomme uit, ftaande de regee-

ring van der Franken Koning, Keizer ka-

rel den grooten; die de Vriezen, wel-

ken met hem verzoend waren, voorts on-

derfteunde, door zig tegen de geweldige

invallen der Noormannen te verzetten. Dan
deezen wisten , in ’t vervolg van tyd, na
herhaalde ftroopende togten , nu eens ver-

flaagen
, dan eens overwinnende , hunne

magt
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hier te Lande dermaate te vestigen , dat de hol-

onze Landzaaten weldra jammerlyk gedrukt LAND ~

wierden: dewyl dit Volk, deels door ge-
n
s

^e
weid, deels door verbondfchappen , en
deels door oogluiking der Frankifche Vor-
ilen , zig meester maakte van een aanzien-

lyk gedeelte deezer Gewesten. De over-

heerfchende onderdrukking dier Noorman-
nen hield ftand, tot op het afloopen der

negende Eeuwe , toen ze , onder de regee-

ring van der Franken Koning, Keizer ka-

hel den dikken, van ’t bewind verftee-

ken , verflaagen , en grootlyks ten Lande
uitgedreeven wierden. Geduurende dit tyd-

beftek zyn ’er zekerlyk veele Noormannen
met onze Natie vermengd; dan ’t is, uit

dit afloopen hunner regeeringe , blykbaar

,

dat zy de eigen Natie deezer Gewesten niet

geheel t’onder hebben kunnen brengen. In

die omftandigheden verkreegen onze Land-
zaaten , op het verdryven der Noormannen ,

hunne, hoe zeer ook onderdrukte, egter

nooit verhaten, Vryheid weder; en de

Noormannen , hoewel zy onze Gewesten,
in hater tyd , nu en dan op nieuw beftook-

'ten , hebben egter nooit weder eene vaste

bezitting hier te Lande verworven, en dus

geen verdere verbastering onder onze Voor-
vaderen veroorzaakt.

’t Is egter , myns oordeels , niet buiten Oor-
alle waarfchynlykheid , dat het verblyf dee- fprong

zer Noormannen , in onze Gewesten, aan- van HOL-

leiding gegeeven heeft , tot de hedendaag-

fche benaaming van Holland ; waar door de m ing.~

B b 3 ou-
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oude benaaming van Batavien vervolgens

verkeerd is in die van Holland. Onder alle

de gevoelens , over den oorfprong deezer

benaaminge , komt my althans als een der

aanneemelykften voor, het denkbeeld van
hun , die dezelve by de Noormannen zoeken.

Veelligt hebben zy deezen naam aan een
gedeelte van ons Gewest gegeeven; den-

zelven afleidende van zeker Noordsch
Dorp van dien naam, of het Noordfche
Gewest Oeland

;

waar uit mogelyk één dier

Noordfche Hertogen afkomflig was. Dee-
ze afleiding is ten minfte waarfchynlyker

,

dan de gisfing van hun, die hier op eene

oude benaaming van Holtland of Houtland

denken ; alzo ons Land , in die dagen , in

ftede van een Houtland te zyn, veel eer

een vlak Land was, vervuld met meiren

en poelen. By aldien men in deezen na-

tuurlyk mogt gisfen, zou ik nog liever

overflaan tot de gedagten, dat, gelyk Zee-

land vermoedelyk dus genoemd is , naar

deszelfs ligging in de Zee , zoo ook Holland

dien naam verkreegen heeft , ter zaake

van deszelfs ligging aan de Helle of Holle

Zeeboezem, toen Helium geheetcn ; welk
denkbeeld den Heer alting insgelyks fchynt

toe te lachen.

Daar benevens wil men ook veelal dat

Holland, omtrent dien tyd, een Graaf-

fchap geworden is; het welk één der Frank-

fche Koningen , ’t zy dan karel de kaa-
le, in ’t jaar 863, of karel de eenvou-
dige, in ’t jaar 923, gefchonken zou heb-
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ben aan eenen dirk , die men dan gemeen-
lyk den eerften Graaf van Holland noemt.

Wy zullen ons met de verfcbillende denk-

beelden deswegens, als niet bepaaldlyk tot

ons bellek behoorende, niet breedvoerig

ophouden. Alleen kan ik niet wel voor-

bygaan te zeggen, dat my, boven andere

gedagten, omtrent dit Huk, allermeest be-

haagt , het gevoelen van zoodanigen
,
wel-

ken niet vreemd zyn van te denken , dat

de Frankfche Giftbrief, waarop men zig

beroept, hy zy dan van wien hy zy, een
Gefchrift is , dat de Egmonder Monnikken
ten hunnen byzonderen voordeele verdicht

hebben. Het komt ons met de zulken , ter-

wyl ’t vast Haat dat ’er al van oudsher ver-

fcheiden Graaven in deeze Gewesten ge-

weest zyn , waarfchynlykst voor , dat dee-

ze dirk, dien men, hoewel verkeerdfyk

,

den eerften • Graaf noemt, de bezitting van
dat Graaffchap, het welk zig over een

zeer gering gedeelte van het tegenwoordi-

ge Holland fch}7nt uitgeflrekt te hebben ,

niet verfchuldigd geweest is, aan de gifte

van een Franksch Vorst, maar ’t zelve by
'recht van opvolging verkreegen heeft. Hy
was naamlyk , zo de Oudheid getuigt , de

zoon van gerlof, van wien de Historie-

fchryver regino, op ’t jaar 885 fpreekt,

als van een Graaf van Vriesland, waar on-

der het hedendaagfche Holland diestyds be-

hoorde; en ’t is niet onwaarfchynlyk, dat

deeze gerlof , zynen oudften zoon dirk ,

naar de gewoonte die” tyden , reeds by zyn
Bb 4 x lee-
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leeven, tot Graaf van Holland benoemd
heeft, zoo ver als deeze benaaming dies-

tyds dan mogte plaats hebben. Ondertusfchen

willen wy, om dit in ’t voorbygaan te mel-

den , niet bepaaldlyk dringen , op de oudheid

der benaaminge van Holland, en Graaf van

Holland , of der Hollanderen , welke men eerst

met het afloopen der elfde Eeuwe in onze

Chronyken gebruikt vind , fchoon dezelve

niet onwaarfchynlyk al van vroeger datum
zy. Dog, wat hier van ook moge wee-

zen , dat de bovengemelde dirk , de zoon
van den Vriefchen Graaf gerlof , dus , by
regt van opvolging, Graaf van een gedeelte

van het tegenwoordige Holland geworejen

zy, is veel waarfchyntyker ; dan dat hy ’t

Graaffchap bezeten zou hebben , uit krag-

te van een Giftbrief, door een Franksch

Vorst verleend; als uit de omftandigheden

van dien tyd genoegzaam afgenomen kan
worden. De Vriezen tog waren in die da-

gen in vollen bloei; Keizer karel de
groote had hen reeds voor vrye vriezen
verklaard , en zy hadden het geheele tegen-

woordige Holland onder hunnen naam en
Eondgcnootfchap betrokken. Zoodanig een

Volk behoefde in zulke omftandigheden

geen Vorften of Graaven te ontvangen van
de Frankfche Koningen, fchoon zy door
dczelven befchermd wierden, en van hun
leenroerig waren: ’t is in dien toeftand van
zaaken eer te wagten , dat zy altoos hunne
eigen en wettige keuze gehouden hebben.

Dit nu vastftaande 5 wat was ’cr derhalven

na-
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natuurlyker, dan dat de Vriefche Graaf,

toen Batavien of Holland , mede aan hem
onderhoorig , een byzonder Opperhoofd
vereischte, hier toe zynen oudften zoon
verkoos? Eene verkiezing, waar in dan

ook de Hollandfche Edelen vermoedelyk
minzaam bewilligd zullen hebben ; met den
gemelden dirk, als eenen Bloedverwant
van hunne Vrienden en Buuren, gereed-

lyk aan te neemen. En misfchien heeft

deeze keuze naderhand aanleiding gegee-

ven , tot dien zoo langduurigen bitteren

haat , welke tusfchen de Vriezen en Hollan-

ders te befpeuren was. ’t Is naamlyk te

denken, dat dirk, op het overlyden van
zynen vader gerlof , beweerd zal hebben

,

gerechtigd te zyn tot het bewind over

Vriesland ; en dat anderen hem daar in te-

genftand gebooden zullen hebben
;
waarop

dan ook vervolgens alle de Graaven, na
hem , Vriesland onder hunne magt heb-

ben willen brengen, terwyl de Vriezen

daar en tegen Holland aanmerken als een
Gewest, dat, naar rechten, aan Vriesland

onderworpen was. Wanneer men dit in

'agt neemt, kan men terffcond bezeffen , hoe
?

t bykome, dat Graaf dirk en zyne nazaa-

ten, genoegzaam altoos met de Vriezen
in een feilen kryg waren : het welk den
haat der Vriezen tegen de Hollanders zoo
fterk deed ryzen , dat men in eenige oude
Vriefche wetten vind.
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^oïïanöera fcljiïma ontfaan fot m
©urgit (*x

* Dat is.

Geenen Hollander zal men ontvangen voor een

Burger.

Ziet daar 5 geagte Leezers, eene Histo-

rifche befchouwing , die wy zoo veel op-

gekort hebben als ons mogelyk was, dog
welke wy niet geheel onaangeroerd kon-

den laaten, zouden wy den natuurlyken

oorfprong onzer tegenwoordige Hollande-

ren in een helder licht plaatfen. Zy , die de

goedheid gehad hebben van myne voortel-

lingen na te gaan, zullen ongetwyffeld

,

uit al het gemelde, gereedlyk befpeuren,

dat ik beftendig inzonderheid het oog ge-

houden heb , op den eigentlyken natuurly-

ken Volksaart: en de Oudheidkundigen zul-

len genoegzaam opmerken , dat ik geenzins

bedoelde een verflag te geeven , raakende

den oorfprong der vreemde Volkeren, die

dit Land overloopen hebben; maar alleen

gade te liaan, hoe veel zy, al of niet, ter

verbasteringe , of liever vermenginge van
de eigenaartige Landzaaten met andere Na-
tiën, hebben kunnen toebrengen. Veel-

ligt zullen eenigen myne redenkavelingen

,

in

(*) Gabbema, Voorreeden voor gysbert japix,

Fricfcbe Rymlery .
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in zommige gevallen, al te vry vinden;

dog ik houd my verzekerd , dat de ervare-

nen, met een opflag, zien zullen, dat al

het b}Tgebragte getrokken is uit, en rust

op kundigheden, bevestigd door eene me-
nigte van Schryveren

;
welker berigten , in

alle de voornaamfte Werken, die over het

voorgevallen in ons Vaderland het licht

zien, overvloedig te vinden zyn; waarom
ik ook te minder werks gemaakt heb , van
het aanhaaien dier Schryveren zelven. Het
geen voornaamlyk in ’t oog zal loopen , en
waarin ik van veelen verfchil, is de Hel-

ling , dat men , myns oordeels
,

geene ge-

heele vergeetelheid , noch volftrekte over-

heerfching, of gantfche verbastering van de

oude Batavieren , door alle die Volkeren

,

welken zig hier intusfchen nedergezet had-

den, behoort toe te Haan; het welk my
eenigermaate noodzaakt , om dit , ter ffcaa-

vinge van het te vooren gezegde , nog wat
nader op te helderen.

Ten dien einde verzoek ik, dat men agt

geeve op de volgende vergelyking der twee
tydperken , waarin ons Holland

, door na-

tuurlyke Landzaaten, bewoond is; het zy
dan door vermenging en vermeerdering van
eenige Uitheemfchen , of door hunne eigen

vermenigvuldiging. Het eerfte tydperk be-

gint met dien tyd , omtrent welken wy met
zekerheid weeten, dat dit Land door de
oorfpronglyke Batavieren en Katten be-

woond wierd , en in vollen bloei was ;
’t

welk ,
naar de gemakkelykfte rekening

,
ge-

fteld
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fteld kan worden, een aanvang te nee-

men , met de komst der Romeinen hier te

Lande , of ongeveer vyftig jaaren voor de
geboorte van Christus , en wyders te loo-

pen tot in het duizendfte jaar onzer gemee-
ne tellinge: waarop dan het tweede tyd-

perk zig uitftrekt, van het jaar duizend

,

tot in deeze agttiende Eeuw. In beide dee-

ze tydperken vind men , op eene onderlin-

ge vergelyking van dezelven , zulke aan-

merkelyke veranderingen, door oorlogen,
oproeren , en overheerfchingen , ontftaan

,

dat, zoo men uit dergelyke lotgevallen,

eene weezenlyke verandering van het ei-

gentlyke Volk en de Landzaaten mogt af-

leiden, zulks in het laatstgenoemde tydbe-

ftek ruim zoo rechtmaadg zou moeten ge-

fchieden , als in het eerfte , dat hier egter

geen plaats heeft, en my gronds genoeg
verleent , om zulks zoo wel in het eerfte

,

als in het laatfte tydperk te ontkennen.

Van voor het jaar duizend, of, gelyk

men gemeenlyk rekent, van het jaar 923
af, is Holland geraakt onder het opperge-

zag van Graaven en Leenheeren, en ’t

Staatsbeftuur is , zedert dien tyd , tot op
heden, aan veele wisfelvalligheden onder-

worpen geweest. Ik zal nu niet gewaagen
van de wederzydfche ftryden en beroerten,

tusfchen de Zeeuwen, Gelderfchen, de

Stichtfchen, de Vriezen, en verdere ver-

wanten der Hollanders ; want ik befchouw
alle deeze Volkeren , vooral de Stichtfchen

,

Gelderfchen en Zeeuwen, (de Vriezen al-

leen
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leen een weinig uitgezonderd zynde,) in

die dagen, als eens van Zeden, en van

Batavifche afkomst. Ik zal, zeg ik, nu
niet gewaagen van die onderlinge hevige

twisten , en zoo ook niet ftaan blyven , op
de krygstogten der ingeboorene Graaven
en Leenheeren

; dit zou my te breed doen
uitweiden, in zaaken, die ten overvloede

bekend zyn. Genoeg is ’t, dat wy onze

oogen vestigen op de heerfchappy der uit-

heemfche Graaven en Heeren, die, door

hun geweld en de magt van Volk, of door
toeftemming der Edelen, onze Gewesten,
en bovenal Holland, onder zig hielden.

De zeven eerfte Graaven, wanneer wy,
naar gewoonte, met de Graaflyke Regee-

ring van bovengemelden dirk, denzoon
van gerlof , de telling aanvangen , waren
uit de eigen Natie oorfpronglyk

;
te wee-

ten , dirk de I , dirk de II , arnoud ,

dirk de III, dirk de IV, floris de I,

en deszelfs zoon , dirk de V. Dan , hier

op viel het Land, met de minderjaarigheid

van deezen Vorst, onder het beftier van
deszelfs moeder, geertruida , eene Saxifche

Vorftin; en voorts, by haar tweede Huwe-
lyk , onder dat van den Vlaamfchen robert ,

bygenaamd den Vries . Edog, deeze afwen-
ding ,

gelyk ook de daarop gevolgde over-

heerfching van den Lotharingfchen govert
met den bult, bragt geene merkelyke ver-

andering te wege ; te minder daar dirk de
V, zig, na verloop van weinig jaaren ,

in

’tgebied herfteld zag. Zedert dien tyd was
het
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het Land weder onder zyn eigen Landhee-
ren, floris den II, dirk den VI, floris

den III , en dirk den VII ; van wien het

Graaffchap
,
(om van het voorgevallen met

des Graaven dogter, ada, gehuwd met
lodewyk van loon , een Lotharingfchen

Graaf, niet te fpreeken ,) overging op zy-

nen broeder , willem den I : wiens afram-
melingen , floris de IV , willem de

II, floris de V, en deszelfs zoon jan
de I, vervolgens het Graaflyk bewind be-

zeten hebben. Op het kinderlooze over-

lyden van jan den I, geraakte deeze waar-

digheid in handen van een Henegouwer . Jan
de II, Graaf van Henegouwen, onder
wiens beftiering de Henegouwers , een oud
Volk uit Gallien, in menigte naar deeze

Landen kwamen afzakken , wierd opge-

volgd door zynen zoon , willem den III

,

en kleinzoon, willem den IV. Met den
dood van deezen laatften, die geen egte

kinderen naliet, ging het bewind over op
des Graaven zuster margareet, gehuwd
met Keizer lodewyk van beieren ; waar
door ’t in handen van haaren zoon willem
van beieren kwam. Het Graaffchap dus,

uit het Huis van Henegouwen , in dat van
Beieren gekomen zynde , viel , op het af-

fterven van deezen willem den V, ten

deel aan zynen broeder albert; die ’t zel-

ve naliet aan zynen zoon willem den VI;
welke opgevolgd wierd door zyne dogter

,

de beroemde Graavinne jacoba van beie-

ren, die zig eindelyk gedrongen vond om
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afftand te doen van het Graaffchap ; waar

op het zelve in ’t Huis van Bourgondien

geraakte. Toen Philips de I, langs dien

weg, aan ’t bewind gekomen was, wierd

Holland, door deszelfs Landgenooten , de
Bourgondiërs , als overftroomd; dat nog
meerder toenam, onder deszelfs zoon en
opvolger karel den I; wanneer ’t ’er

naar gefchaapen ftond, als of het Koning-

lyke gezag zig in deeze Landen zou vesti-

gen. Deezen heerschzugtigen Graaf zag

men voorts opgevolgd, door zyne eenige

dogter Maria, wat laater gemaalinne van
MAXiMiLiAAN van oostenryk ; by wien

zy eenen zoon verkreeg; die op haaren

dood, onder de voogdyfchap des Vaders,

voor Graaf erkend wierd. In deezen zoon

,

filips den II, kwam het Graaffchap ten

laatfte in ’t Huis van Oostenryk; waar op
ons Land niet minder door de Oostenrykers

uitgemergeld wierd. De Graaflyke waar-

digheid bleef vervolgens in dat Huis, door

de opvolging van ’s Graaven zoon , karel
den II , over bekend , by den naam van
.Keizer karel den V ; die ’t bewind einde^

lyk afftond aan zynen zoon Philips den III,

als Graaf deezer Landen , of Philips den II

,

als Koning van Spanje; welken ’s Lands
Staaten, in den jaare 1581, plegtig af-

zwoeren ; waar mede dit Graaflyke bellier

een einde nam. ’t Zal. onnoodig zyn in ’t

breede te melden, de onderdrukkende ,
ja

de moorddaadige huishouding der Spanjaar-

den, hier te Lande, onder deeze laatfle

Graa-
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Graaven; en even zoo min zal ik my be«

hoeven op te houden , met de gewelddaa-

dige invallen en ftrooperyen derFranfchen,

van laatere dagen, in onze Gewesten;
welk alles te bekend is , om ’er byzonder-

lyk op liaan te blyven.

We zien uit dit beloop der Gefchiedenis-

fe, volgens het geene ik voornaamlyk be-

doelde , met het bybrengen van dit alles

,

dat Holland en deszelfs Nabuuren ,
llaande

ons tweede tydperk, of gehandhaafd, of

beheerscht, of overmeesterd, of gellroopt,

zyn geworden, door Vriezen , Saxers , Vlaa-

mingen Lotharingers , Henegouwers , Beier-

fchen , Bourgondiërs en Oostenrykers , mits-

gaders Spanjaarden en Franfchen. En ’t is

bekend , dat zeer veelen van alle deeze Vol-

keren , door hunne Heeren , in fpyt der

zuivere oorfpronglyke Edelen onzer Ge-

westen , met hooge Ampten hier te Lande
bevoordeeld geweest zyn. Deeze vreemde
Vorften hadden tog veelal hunne eigen die-

naaren
;

overmids zy meer vertrouwen

op dezelven Helden , dan op de Hollanders

;

die, hoe zeer gedrukt, geen flaaverny van
Uitheemfchen gewillig draagen konden.

Men mag zekerlyk uit dit alles gegrond ge-

noeg afleiden , dat ’er eene merkelyke ver-

bastering onder onze Hollanders
,
geduu-

rende die Eeuwen, of dit laatfte Tydperk,
Hand gegreepen heeft. Dog het is welverre

van daar, dat zulks zoo veel invloeds gehad

heeft , dat het in Haat geweest zou zyn

,

om de oorfpronglyke Natie teverheeren.
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ofte geheel te doen verbasteren. De Hol-

landers, en zoo ook de Stichtfchen, de

Gelderfbhen, de Zeeuwen, benevens de

Vriezen , hoe zeer ze oudtyds , vermoede-
lyk meerendeels door de heerfchappy hum
ner Heeren, onderling verbitterd waren,
hebben hunnen natuurlyken Landaart en
eigen Natie genoegzaam behouden. Onze
eigen ingebooren Édelen hebben alle die

Eeuwen door, niet tegenftaande alle dee-

ze wisfelvalligheden , en de daar door ge-

dreigde verbastering , de fchaal van ’t ge-

zag Reeds nog eenigermaate in evenwigt

doen blyven; en ’t edele Bataaffche bloed

in hunne Nakomelingen overgevoerd. Hier

omtrent is bovenal aanmerkelyk , dat onze

oude Edelen , als met naame de JVasfenaa-

ren , de Egmonden , de Brederoden , de Dui-
yenvoorden , de Arkels , de fFoerdens , de

Aemflels , de Bronckhorften ,de Matenesfen,

en eene geheele rei van Hollandfche Rid-

deren, Reeds met de grootRe zorgvuldig-

heid het Vaderlandfche Bloed hebben ge-

tragt te bewaaren ;
door gemeenlyk in Huw-

lyk te treeden,met beminnenswaardige Juf-

feren , van eene Hollandfche , Gelderfche

,

Zeeuwfche, of Vlaamfche, en nu en dan

ook Vriefche , afkomst. Zy liepen zelfs der-

maate hoog met het zuivere Vaderlandfche

Bloed , dat zy zig niet fchaamden , aan hun-

ne natuurlyke, of buiten den echt geteel-

de, kinderen, hunne naamen mede te dee-

len , en dezelven met Ridderlyke goederen

te befchenken. En overeenkomRig hier

III, deel, C c xne-
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mede, hebben niet weinigen der zulken,

fchoon ze op geene wettige geboorte kon-
den roemen , zig als dappere helden en braa-

ve Hollanders gedraagende, den Lande
zoo gewigtige dienften gedaan , dat ze zig

betoonden waardig te zyn het Bloed, uit

het welke zy gefprooten waren.
Wanneer men nu deeze aanmerkingen,

nopens de gefchiedenis van ons Land
,

ge-

duurende het beloop van de omtrent agt-

honderd laatfte jaaren vergelykt, met het

voorgevallen in de voorige Eeuwen, of

het eerfte Tydperk, van dien tyd af dat

de Batavieren , als natuurlyke Inwoonders
van dit Land , bekend waren ; zoo verleent

ons deeze vergelyking, uit kragte van ’t

geen ons het laatfte tydperk blykbaar leert,

een redelyk vasten grond om te beweeren

,

dat onze oude Landzaaten , in ’t eerfte tyd-

perk, door zoo veele vreemde Volkeren
niets minder dan geheel verbasterd zullen

zyn. En men mag dus, uit de overeen-

komst der omftandigheden , wel onbe-

fchroomd ftellen , dat zy , in het eerfte tyd-

perk , fchoon onder zoo veele Duitfche en
Noordfche Volkeren vermengd , even op
die zelfde wyze hunnen Landaart en eigen

Natie bewaard zullen hebben. Men heeft

gevolgiyk der Franken , Saliers , Saxen,

Gothen , Sneven
, Noormannen en Vriezen

overheerfching, in dit tydperk, hier te

Lande, op de eigenfte manier te befchou-

wen, als die der Vriezen , Saxers , Vlaa-

mingen , Lotharingen, Bourgondiërs, He-

ne-
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negouwers , Oostenrykers , Spanjaarden en

Franfchen , in de laatere dagen : met dit on-

derfcheid, dat de bezitneeming dier oude
Volkeren min befchaafd, en min overeen-

komftig was met ’s Lands Zeden en Wet-
ten, dan die der laateren. En deezen nog-

tans hebben , niet tegengaande zy dat voor-

deel boven de eerften bezaten, het oude
Recht en de Vryheden van het oude Bata-

vien, of toen gevestigd Holland, nooit

kunnen vermeesteren. Men hoore deswe-
gens de taal van ’s Lands Staaten, in den
jaare 1587; toen ze nog te ftryden hadden,
ter handhaaving van hun vry Gezag; als

LEiCESTER, onder den fchyn van het aan

hem in vriendfchap vertrouwde gezag, dee-

ze Landen alleszins zogt te kneevelen : by
welke gelegenheid ’s Lands Vaderen zig in

openbaaren gefchrifte aldus uitdrukten.

„ Het is kennelyck dat de Landen van Hol-

„ landt , met West-Vrieslandt ende Zee-

„ landt , zyn zedert den tydt van achthon-

„ derdt Jaren herwaerts geregiert ende

„ bericht geweest by Graven ende Gra-

,, -vinnen, den welcken by den Ridder-

„ fchap, Edelen' ende Steden , Repre-

„ Tenterende de Staten van denfelven

3, Lande , de Heerfchappye ende Souverai-

,3 niteit derfelver Landen wettelyck is op-

3, ghedraghen ende gedefereert geweest : die

„ oock met fulcke discretien ende matig-

3, heyt hen ghedraghen hebben, in haer

3, Regieringe, dat defelve noyt hebben

3, ghedisponeert van oorloge aen te ne-

Cc 2 ,, men
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„ men ofte pays te maken
, fchattingen

„ ofte contributien over de Landen te hef-

„ fen ? ofte van eenighe andere faken den

,, Staet van den Lande betreffende, fon-

der advys ende confent van den Edelen

„ ende Steden van de Landen ,
die telc-

„ ken daer op werden befchreven ende

,, vergadert, &c.

Dit Haaltje, het welk ons der Hollande-

ren zuivere vryheid , op der Staaten gezag

,

zedert het beloop van agt honderd jaaren,

zoo uitdrukkelyk voorftelt, verleent ons

een voldingend bewys voor de gegrondheid

der ftellinge , dat de Natie altoos dezelfde

is gebleeven, fchoon ’er veclerleie ver-

mengingen onder hen Hand greepen; zoo
door den bloei der Koopmanfchap , als den
invloed van Vreemdelingen , en wat meer
van die natuur zy; waar van ook, in de

voornaamfte Steden van Holland, in onze

dagen , onwraakbaare bew3^zen voorhan-

den zyn.

Hier mede had ik my voorgefteld, de

gefchiedkundige befchouwing van den oor-

fprong, aanwas, en in Hand houding der

Hollandfche Natie te befluiten; om voorts

bepaalder het oog te vestigen , op den te-

genwoordigen Haat onzer Vaderlanderen.

Dan ziet , onder het opftellen deezer pa-

pieren, word ik eenigermaate tegengehou-

den , door ’t ontvangen van een zeer aan-

merkelyk Gefchrift , raakende onze eigent-

lyke Hollanders, dat onze oplettendheid

met het hoogftc recht afvordert. Men Helt

my
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iny naamlyk ter hand eene zeer geleerde

,

en op reden en voldingende bewyzen rus-

tende, Verhandeling, van den Heer joan-

nes EELKiNG, Breina Saxo

;

welke ten ti-

tel heeft: Disfertatio Historico juridica inau-

guralis de Belgis Seculo XII in Germaniam
advmis, variisque Inftitutis atque Juribus

ex eorum adventu ortis. Dat is. „ Histori-

3 ,
fche Rechtgeleerde Inwyings Redevoe-

„ ring, over de komst der Nederlanderen
*

? , in Duitschland , in de Xllde Eeuw ; mits-

,, gaders, over de Gewoonten en Wetten

„ uit derzelver overkomstgebooren”. Nim-
mer heb ik eenig Boek of Verhandeling

zoo greetig
, en met een onverzaadelyk ge-

noegen, door en weder doorleezen; en
nooit vond ik my zelven zoo kragtig vol-

daan , over eenige lang vermoede ge-

voelens; als door deeze geleerde bladeren

van dien fchranderen jongeling, onzen oor-

fpronglyken nagebuur. Ik had lang voor»

heenen, zelfs eer ik ooit dagt, dat ’er, tot

het nagaan der Natuurlyke Historie van dit

Land, zoo veel Oudheidskundigen omflag

noodig ware, geoordeeld, dat men, om,
wegens den oudlten oorfprong onzer Natie

iets zekers vast te Rellen , meer werks had

te maaken van het onderzoeken der oor-

fpronglyke gedenktekenen van die Volke-

ren , waar uit zy afkomflig zyn , dan men
gemeenlyk gedaan heeft. Dat men uit de

Duitfche Gedenkfchriften nog meer zou
kunnen ieeren ,

dan uit de befchryvingcn

van Volkeren 3
die onze Voorzaaten over-

C c 3 heersch-

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

404 NATUURLYKE HISTORIE
%

heerschten, of met hun in Bondgenoot-

fchap traden. Ik voed de hoogfle eer-

bied voor alle de doorlugtige Verftanden ,

die uitTACiTUs, plinius, c^sar, sueto-

nius , pRocoPius , zosiMUs , en cntellyke

andere uitheemfche Schryveren , de Oud-
heden des Lands, uit de duisternisfe ,

in

het licht gebragt hebben; dog ik kan niet

nalaaten te betuigen , hoe zeer ’t my fpyte

,

dat zy dikwerf zoo fterk overhellen tot het

Taalvittcn , dat ze daar door niet zelden

meer verwarring , dan ontdekking der

waarheid , veroorzaaken. Dit ziet men on-

tegenzeggelyk in de menigvuldige fcherpe

Schriften van lipsius , douza , junius ,

cluverius, scriverius, en anderen, ten

aanzien hunner verfchillende gevoelens,

betreffende een aantal van Oudheidkundi-

ge byzonderheden. En komen wc tot laa-

tere Schryvers , we befpeuren maar al te

veel, dat eene menigte hunner niets an-

ders doet, dan dat ze van den een dit en

van den ander dat nafchryven ; waar door

ze, het ftaaven van eenige algemeene be-

vestigde waarheden uitgezonderd
, de oude

duisterheid flegts vernieuwen. Daar en bo-

ven heeft men alles, wat men uit eigen-

landfche Schriften te berde kon brengen

,

meerendeels moeten verzamelen, uit de

vleiende, en niet zelden duistere Krony-
ken van klaas kolyn en melis stoke,
benevens eenige Handvesten der Graaven.

Dog wat zou men doen ? Men had niets an-

ders. De vroegere Nederlandfche beroer-

ten,
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ten, en de tachtigjaarige Vryheids oorlog,

hadden grootlyks alle gelegenheid, om de

beste en zekerfle handfchriften te onder-

zoeken , afgefneeden : en door den alom-

heerfchenden Religiehaat, waren veele eg-

te en zuivere Vryheids-en Volksblyken, in

de Hel der Kloosterlingen gedoemd, om
door de fchietwormen verteerd te wor-
den. Ook hadden de Beierfche, Hene-
gouwfche , Boergoenfche en Oostenrykfche
Graaven , de oudfte Charters en Getuig-

fchriften in geen klein getal den Lande ont-

nomen: de Henegouwers en Oostenrykers

althans hebben, gelyk bekend is, ’er zeer

veelen naar Brusfel vervoerd; en toen

MAxiMiLiAAN te Leiden gekomen was , nam
hy de fraaifte overblyffelen van Britten-

burg en Roomburg mede. Uit dien hoofde
hebben onze yverige Geleerden , en ook
wy hun voetfpoor natreedende , niets an-

ders hebbende , dan de voorgemelde Schrif-

ten, van de nood eene Deugd moeten
maaken, en men is genoodzaakt geweest,

zig van gebreklyke hulpmiddelen te bedie-

nen. Dog zagen die onvermoeide Onder-

zoekers nu eens op ;
mogten zy eens zien

,

hoe , Itaande den tegenwoordigen bloei der

weetenfchappen , onder ons en onze oor-

fpronglyke broeders , de Duitfchers , de Zon-
ne der waare Geleerdheid veel fchooner en
luisterryker fchynt, dan zy ooit aan de kim-

men van Germanien , Gallien en Brittan-

je, is opgedaagd, zy zouden gewis hunne
Vaderlandfche Gedenkfchriften in een an-

C c 4 der
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der daglicht Rellen. Wie hunner tog heeft

ooit gedagt, of durven denken, veel min
met ecnigen fchyn van waarheid beweeren

,

dat onze Batavieren , nu Hollanders , Zeeu-

wen , Gclderfchen , enz. verre van in hun-

ne oorfpronglyke Natie verminderd of ge-

heel verbasterd te zyn
?
hunne Volksplan-

tingen , Weetenfchappen , Befchaafdheid en

Godsdienst, in het hartje van Branden-

burg, Meklenburg , Bremen, Nurnberg,

en veele andere Duitfche Landen hebben
overgebragt ? Dit met veele nevensgaande

byzonderheden , onzen voorigen Oudheid-

kundigen onbekend, Raat nu, ingevolge

van de lieve weetenfchapkoesterende vre-

de van Duitschland, gevoegd bydezugt*
om, vry van geestlyken dwang , de Waar-
heid en het Recht op redelyke gronden te

onderzoeken , in ’t helle daglicht geplaatst

te worden.
De doorlugtige fredrik de groote,

thans Koning van Pruisfen , heeft in de

Wysgeeren van zyn Land den yver , tot

het onderzoeken der Oudheidkundige waar-

heden , aangefpoord ; met het fluiten van de

deuren der Tempelen van Gemoedsdwang

,

en Dweepe^, terwyl hy die van den Tem-
pel der Waarheid geopend heeft. De wy-
ze Vorst, die ’t Keizerryk beheerscht, een
tweede carel de vyfde

, een andere

goedhartige maximiliaan , de liefde van
geheel Duitschland, opent tegenwoordig

de Klooster Hellen , waarin veele oude ge-

trouwe Gedenkfchriften j aan ketenen ge-

boeid >
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boeid, verflikten, door een dikken flofne-

vel van ongefchoeide voetzoolen en ruige

pyen. De Gottinger Hooge School ,

bloeiende door de befcherming van deszeifs

doorlugtigen Keurvorst, den Koning van
Groot-Brittannien , brengt het zyne toe ,

om leerlingen voort te kweeken , die zig

willen verledigen tot het nafpeuren der

Oudheid. En wat ons Holland in die gun-

ftige omftandigheden betreft; onze Hooge
School en Maatfchappyen zyn ook niet ont-

bloot van Mannen , die den vroegen oor-

fprong en ouden flaat onzer Natie , op vas-

ter bewyzen, dan men eertyds bybragt,

ftaaven. Een van loon, een van mie-

ris, en vooral den laatflen immers, mo-
gen wy , ten deezen opzichte

, met de hoog-

fle agting noemen. En hier aan gedenken-

de , kunnen wy vooral niet vergeeten den
Vaderlandfchen yver van den Leidfchen

Burgemeester, joan van den berg; die

in ’t begin deezer Eeuwe, als Gedeputeer-

de te velde ,
Brusfel verdeedigende , een

fchat van oude Charters in het Henegou-
wer Trezoor verduisterd, weder aan den

'dagbragt; en dien, met toeflemminge van
’s Land Hooge Magten , den grooten van
mieris verzorgde: waar door wy in onze
dagen een aantal van Charters

, Privilegiën

,

en oude Gedenkfchriften , bezitten, die

onze vroegere Oudheidkundigen nimmer-
meer hebben mogen aanfchouwen. Laat

ik eindelyk , op dat ik my hier niet verlie-

ze ,
in het opnoemen veeler andere Man-

Cc 5 ncn
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nen van vcrdienfte in dit ftuk, nog alleen-

lyk gewag maaken , van onze Haarlemmer
en Zeeuwfche Maatfchappyen ; die toonen

,

dat de zugt tot het nader onderzoeken der

Vaderlandfche Oudheden nog by ons huis-

vest. Een onwraakbaar getuige hier van
is de nette en zaaklyke Verhandeling, over
Nederlands eerfte bevolkers , van den Heer
offerhaus; als mede het niet minder door
en door geleerde onderzoek van den Heer
cruisselbergen , raakende Zeelands eerfte

bewooners ; waar nevens de Oudheid- en
Rechtskundige arbeid van den Wel Ed.

Heer van der spiegel , eene lofryke mel-

ding eischt. Wanneer men dit alles gade-

flaat, is ’t zonneklaar te befpeuren , dat

wy thans meer gelegenheid hebben , dan
ooit te vooren , om eene gegronde kennis

van de oudheid en den oorlprong onzer

Natie te verkrygen, mitsgaders derzelver

roem onwankelbaar te vestigen. Hier toe

dient, onder anderen, zo ik agte, by uit-

ftek, de arbeid van den voorgenoemden
Heer eelking, in ’t bovengemelde Ge-
fchrift: dat een overvloed van bewyzen
behelst, die toonen, hoe onze Natie haare

afftammelingen ,
en tevens haaren roem

tot in het hartje van Duitschland voortge-

plant heeft, ’t Zou hier niet vlijen, het

gantfche beloop deezer Verhandeling uit te

fchryven ; dan , fta my toe Leezer , dat ik
7
er, by deeze gelegenheid, een oorfprong-

lyk ftuk, in de oude Theutfche of Frank-

fche Saxifche fpraake, overeenkomftig met
die
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die onzer Voorzaaten; uit overneeme. Het
betreft de bevolking van het Markgraaf-

fchap Brandenburg , door onze Hollanders

,

Zeeuwen en de Westfalingers, ten tyde

dat Markgraaf was albert van branden-
burg, gebynaamd Albert de Beer. Hier
omtrent heeft zeker oude Saxifche Chro-
nykfchryver , op het jaar 1152, volgens

het geen casfarus abelius, in &er <gmnm«
Uilig eclid'ft'

,
nod) niclit gcbruffcit dtljen gjnomfen

,

op bladz. 136, en vervolgens, bybrengt,

zich aldus uitgedrukt.

3jn öet oiöcn jlöartft legen («Onepne
£tcöc/ men alfe J>oltioeööeïe / öe fulbe

détail ma£ oelt bcrfalïen/öo foam jiBavli-

gtabe Sfïöett to 25ranöenöotcl) / unöe
faeï) an öe (fe)^ttööe öacöe (Y)tooplte

£tiööen toeren/ öartEmïft gelbonetöaö*
öen/unöc toeten borlopcn unöe borjaget/

unöe öe Jncööe ïjaööen aïreöen öen $a;
me/ alfe 9tngermunöe/ unöe fatl) öe

gene öer gering/ fo lept f)e feomet ©olft

galen/ öe toolöe öe (*) fïortoenöe ntegt

megr ïtöen m öem Sanöe/ öarumme öat

fe öen Sdftenïoben fo bahen ftgenöen/fo
’ ferecg ge hollender unöe seelender

;

öen hollendern gaff ïje öe J>tiööe an
ötr <£ïbe/ unöe 00 ïmtoeöen ^ngermum
öe / toente fc touften fuift mpt öem JDater
to begeïpen / unöe öen seelendern gaff
ge epne toopfte Jutööe/ öar nepn Corpp

noeg

(*) Denkelyk , Noorwender
, Wenden van ’t

Noorden.

/
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notï) (t) 2Metft gelegen ïjabbe/be butoebe

bo otb an be €lt>e/ bat nomeben fe na
orem ïanbe £eef)ufen/ uppe bet kribbe
bar be 4stab &renbel ïtcïjt/ bar toa$ oeft

epn tooplle 9E*ïeeft/ bar beJüortnenbe vX'

jagr toeren/ bo (a) lept be iifêarbgrabe

be£ fromeben ©ol&e£ mere ïjaïcn; bo fte=

men be flemingk, ben gaff tje be £ttbbe
be butoebe be £tab Jnenbel/ bat ïjabbe

oeb alrebe ben kanten / unbe toa$ epn
ïiolben 2$lecb/ unbe be flemingk rhahc=

ben barutï) eptte £tab / unbe $ be O) fj?o=

bebftab tn ben oïben j&artfte/unbc Helft

uppe bent J©arer f lUctjtc) ©orber lept be
jtëargrabe tuere fromcbejS ©ol&ejS ïjaïen/

to lellen hemen be westvelingk in groten

J>tl}oben/ ben gaff ïje ben <©rt beg Han=
be$ an bat iètköte to jiBegbebortï) / bar
lacï) fo (tj ccïjtc £ttbbe bebe bertuopflet

toeren /bar mengeben fielt be sassen mam
gljet / fo bat fe toebber butueben ï^erben
an brr <fflbc/ bar toa$ epne #bcrbart/
unbe toa$ al borfierbet/ unbe butoeben
ocb <H3arbelebc/bat tuag och epn olb toop=

(lc €orp(libbc/ fo bat be <©lbc cjifêarhe

toart befatt aïï mtt fromeben ©olfte/ urn
be bleben bo Ifirna alle €pt bp bem fertgs

tenloben mere/ be SEfgobbe tootben alle

berflcrct/ unbe ber 9lfgobc feereften in

ben <ü5runt gebroïten / unbe bat borbero=

rebe ©oleït mengebe fielt epn mangit bat
anber.

Schoon

Cf) Bleek, zoo veel als plek in ’t Neerduitscl?.
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Schoon ’er nu ,
ter ftaavinge deezer by-

zonderheden, meerder bewys noodig zou-

de zyn ; dewyl men op zoodanige Klooster-

gefchriften , even als die van onzen melis

stoke , niet zoo Hout en gerust af kan , om
alles voor goede munt aan te neemen ; is

’er althans dit uit op te maaken : dat onze
Hollanders, Zeeuwen, Vlaamingen, enz.

eenige hunner Landzaaten derwaards ge-

zonden hebben (*) , zoo al niet tot eene

geheele bevolking , ten minfte tot eene

Geestlyke bezending; dat te aanneemely-

ker voorkomt, dewyl het overbekend is

,

dat het Christen Geloof , uit de Nederlan-

den , aan dien kant van Duitschland is over-

gevoerd. En hier door is niet alleen het

Christen Geloof der Hollanderen aldaar ge-

komen, maar hebben ook hunne Spraak,

Zeden en Wetten, ’er min of meer Hand
gegreepen : dat zelfs aanleiding gegeeven

heeft, tot het invoeren van het Jus HoU
landricum , of Hollandfche Recht : waar van
ons de bovengenoemde Verhandeling van

den Heer eelking de bondigftc bewyzen
uit-

\

(*) Zoo vind men ook, omtrent het jaar 1360,
uitdrukkelyk gewag gemaakt van eenige Neder-
landfche Volkplantingen, in’t Zweedfche Scboonen;

welken vervolgens in fiaare bezittingen en voor-

rechten gehandhaafd wierden, door den Zweed-
fchen Vorst, albert, zoon van albert, den Her
tog van Mekelemburg , die haar vervolgens zelfs

eenig foort van gerechtlyk bewind verleende. Zie

j. wagenaar, Bcl'cbr. van sïmfterdam, 11. D. II. B,

bl. 124,126.
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uitlevert. Tot een flaaltje hier van diene,

de vergunnende invoering der Holfteinfche

Wet, in Rede van het Hollandfchc Recht,
in twee plaatfen , door adolf , Hertog van
Sleswich, enz. die in den jaare 1438 de

volgende verklaaring verleende.

„ SSeftenmn unbe öetugen openbare—
„ - bat top — ïjebben gegunb unbe toe*

,5 gelaten/ ben 3Jntnaneren bet tuner

„ v©ojpet jèammale unbe «tfcrnecabe/ m
„ bem Herspel to Mt&tm belegen/ bat fe

„ mogen fjebben ïljolfïenfci) iïecljt/unbe

„ ntcïjt meljt borben foeeben hollensch

55 Öecöt/ fo fe inent an beé3e tpb pïtcl)-

3? tig Rebben gemeden to boenbei jcboclj

„ fc|oelen fe berpïtcïitet inefen bat <Öo~

„ bing tefocbenbe/ ïpfe anberen JÜntoa*

„ neren unfejS aanbed in beme hollen-

„ sche fïecïjte/ inor be topfet inerben/

53 bat <ö5ebmg te foeftenbe”* Voegt hier

nog by de onderfcheiden benaamingen der

oude Hollanderen aldaar
;

als die van Hol-

landr , Hollerr , Hollandenfis

;

en in de Wet-
ten die van Jus Hollandenfe , Hollandricum ,

Hollerum , Hollenfe , Hollicum of Hallicum.

Alle welke benaamingen , volgens het by-

gebragte van den HeerEELiciNG, doorflaan-

de blyken zyn, van de bevolkingen, die

onze Hollanders, by uitftek, in de Duit-

lche Landen gehad hebben. Weinig moei-

te zou ’t ons zyn , om nog een aantal van
byzonderheden , met betrekkinge tot dit

onderwerp, uit deeze Verhandelinge byéén

te verzamelen; dan wy zouden te breed

uit-
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uitweiden , en agten het gezegde genoeg

,

om de nuttigheid van dit Gefchrift, dat

wel eener goede Nederduitfche Vertaalinge

waardig was, eenigzins bekend te maaken;

en tevens den bloeienden eigen Volksftaat

der Hollanderen , in vroegere dagen , wat
nader te bevestigen. Dit hier mede vol-

doende geftaafd oordeelende , Haan wy
voor tegenwoordig van allen verderen on-

derzoek deswegens af ; en wenden ons ter

befchouwinge van den Natuurlyken Haat

der Hollanderen in onze dagen.

Ter behandelinge van dit onderwerp ,

dat ons, na de befchouwing van den oor-

fprong der Hollanderen, uit de Batavie-

ren, en daar onder vermengde Volkeren,
mitsgaders van hunne verwantfchap met
veelerleie Duitfche , Gallifche en Vriefche

Volkeren, nog te overweegen Haat, is

niet veel omflags noodig. De Historifche

berigten tog , van de vyftiende Eeuw af,

tot heden toe, liggen genoegzaam in het

geheugen der Landzaaten; en wy kunnen
derhalven alle Gefchiedkundige vermeldin-

•gen en bewyzen , daar toe betrekkelyk , te

Sgter voorby gaan: te meer, daar het by
een ieder vast ftaat , dat de Natie

,
gbduu-

rende dit laater tydbeftek
, na genoeg de-

zelfde gebleeven is, in haar ftand, wee-
zen ,

aart en zeden , voor zoo verre zulks

het algemeene Volkseigen betreft. Onder-
tusfchen komt egter ook hier wel byzonder
in aanmerking , de reeds vermelde natuur-

lyke neiging der Menfchen
, tot huwelyks-

vcr-
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verbintenisfen ,
en gemeenzaamheid met de

naast aangrenzende Volken; dat een zeer

grooten invloed op alle Natiën heeft , en

zoo ook nog heden in onze Hollanders en
derzelver Nagebuuren te befpeuren is

:

waarom wy thans wel voornaamlyk bedoe-

len, op deeze natuurlyke Volksvermenging
onzer Hollanderen , nog wat naamver agt

te geeven.

Ons hier omtrent wel byzonder binnen

den omtrek van het tegenwoordige Hol-

land bepaalende , zullen wy onzen Geogra-

phifchen leidraad , in het Eerfte Deel opge-

geeven , kortlyk volgen
;
en dus in de eer-

fte plaatfe het oog Haan op Zuid-Holland;

waarin dan terftond voorkomt het Land
van Heusden > Altena ? de Heerlykheid Geer-

truidenberg 9 de Dordfche Waard

,

enz. In

en omtrent deeze Landen , daar Hollands

eerfte naam oorfpronglyk is, zyn de In-

woonders als nog egte en rechte oorlprong-

lyke Landzaaten. Ook heeft men dezel-

ven ,
volgens alle

, zoo oudheidkundige als

beredeneerde blyken, met de Bewoonders
van den Bommeler

-

en Thielerwaard
, de Be-

tuwe . en ’t Ryk Nimwegen , voor de eigent-

lyke van de Batavieren afftammende Volke-

ren te houden. Dog de nabuurfchap met
de Generaliteits Landen, de Meiery van
den Bos , de Baronie van Breda , enz. ver-

oorzaakt onder hen geen geringe overeen-

komst en vermenging van Zeden en Ge-

woonten; voornaamlyk aan den kant van

Heusden , Geertruidenberg y Altena , enz.

Dit
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Die ftraalt by uitneemendheid door in den

Tongval hunner fpraake ,
die merkelyk ver-

fchilt van dien, welken men in ’t hartje

van Holland hoort : waar omtrent evenwel
aan te merken Haat, dat hunfterkfte tong-

val kragtig vermindert, naar maate dat

men nader aan de Binnenlandfche Maaze
komt. ’Er heeft hier ook nu en dan ze-

kerlyk eenige vermenging door Huwelyken
plaats ;

dog dezelve is ongelyk minder

,

dan men zulks gewaar word , by de Hol-

landers, aan den Gelderfchen en Sticht-

fchen kant: waar van de Religie en de na-

byheid van Braband veelal de oorzaak

lchynt te zyn. De Inwoonders van de

Meiery, en die der aan Braband grenzende

Landen , zyn tog gemeenlyk der Roomsch
Katholyke Religie toegedaan ; en vooral aan

’t hooge gedeelte, daar ze meerder met
de Brabanders , dan met de Hollanders over-

een komen. Edog
, fchoon dit waarheid

zy , heeft ’er , door den tyd , nog al mer-

kelyke vereeniging tusfehen hen en de ove-

rige Hollanders Rand gegreepen , door hunne
verfpreiding in andere deelen van ons Land.

’tls niet wel te bepaalen,hoe veelen deezer

Inwoonderen zig overal her- en derwaards

in Holland verfpreiden , en zig hier en daar

nederzetten ; vooral in de Dorpen en Veen-
plaatfen van Holland , daar ze zig met aL
lerleie Ambagten geneeren, of veelvuldi-

gen handel dryven. Men vind onder hen
een goed getal Koperflaagers , Snyders en
Schoenmaakers , die zig met ’er woon onder

III. DEEL. Dd ons
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ons vestigen. Etlyken, vooral uit de eerst-

genoemden , reizen van de eene plaats naar

de andere; komen des Zomers in Holland,

en vertrekken des Winters wederom naar

huis. Anderen , en wel zeer veelen , dry-

ven handel in allerleie Linnens, Kanten,
Lakens, Leer, Glas en dergelyke Koop-
waaren ; waar mede zy by menigte gantsch

Holland doorkruifen ; waar door ze , in-

zonderheid des Zomers, in grooten getale

onder ons gevonden worden. Veelen hun-
ner koopen zelfs hun Burgerfchap op
meer dan eene plaats, om hunne Neering

te beter voort te zetten : waar uit de Win-
keliers onzer Steden dikwerf aanleiding

neemen , om te klaagen , over de afbreuk

,

die zy daar door lyden. Dan , als men aan-

merkt , dat deeze Menfchen hunnen voor-

raad meest al uit ’s Lands Koop- en andere

Steden haaien; en tevens in agt neemt,
hoe zy tot de Landzaaten der Vereenigde
Provinciën behooren, en ’er zelfs veelen

uit de zoogenaamde Langeflraat onder zyn

;

kan men hun hunnen bloei en welvaart

niet wel misgunnen; daar ze tog de Privi-

legiën der Steden moeten gadeflaan , en het

den Inwoonderen der Steden even vry,

ja vryer ftaat, om hen, door Naarftigheid

en Zuinigheid, de loef af te winnen. Dog,
om weder tot ons bellek te keeren, men
kan uit het gemelde ligt nagaan, hoe ’er

nog al eenigen deezer Lieden onder onze
Hollanders ingelyfd worden ; dat egter op
verre na zoo veelvuldig niet gefchied, als

zulks
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zulks wel plaats heeft, met de zoodanigen,

die aan den Maaskant, en in de Overmaa-

fche Landen, woonen; naamlyk die van

het Land van Putten en Voorne

;

vooral die

van Overflakke , Goeree , Tsfelmonde , Beier-

land , enz. Wyders veroorzaaken de ge-

legenheid der Wateren
, de verregaande een-

vormigheid van Zeden en Godsdienst , mits-

gaders de broederlyke nabuurfchap, en de

gelykheid van Handel en Landbouw, met
de Zeelanders , vooral met die van ’t Ei-

land Schouwen , en de daar aan grenzende

Landen , een zoo Herken band van veree-

niging dier wederzydfche bewoonderen,
dat men menigmaal, in deeze flreeken^een

Zeeuw voor een Hollander , en een Hol-

lander voor een Zeeuw aanziet. Ze zyn
in veele opzichten ook niet wel van elkan-

deren te onderfcheiden
;

te minder, door

dien hunne fpraak gedeeltlyk een Zeeuw-
fchen , en gedeeltlyk een Zuid-hollandfchen

tongval heeft; die tot digt aan Rotterdam,

Dordrecht , Vlaardingen

,

en Maasjluis Hand
houd. Wy mogen gevolglyk de Zeeuwen
aan dien kant, in dit geval , onder onze

eigen Hollanders betrekken.

Even dergelyke flerke en onloochenbaa-

re bewyzen van gemeenfchaplyke vereni-

ging vinden wy aan den Gelderfchen kant.

Uit dien hoofde houd ik het ook daar

voor, dat men, fchoon het oude Bata-

vien, door de veranderde fchikking, on-

der de Landpaalen van Holland, Gelder-

land en Overysfel verdeeld geraakt zy , dat

Dd 2 men
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men nogtans de egtc , rechte en minst ver-

basterde Hollanders aan dien kant moet
zoeken; gclyk zoo even ,.wegens den Bom-
meler- en Tielerwaard , mitsgaders de Betuwe ,

is aangemerkt. En ik maak des geene de

minfte zwaarigheid , om een Gelderschman

,

die zig in ons Holland, door huwelyk of
anderzins , ter neder zet, als een oor-

fpronglyken Batavier
, en , in zekeren zin

,

als een Hollandfchen Bataaffchen Broeder

te groeten : zoo dat het den Hollanderen

niet tot oneere te rekenen zy , wanneer
zy zig met zulke oorfpronglyke Volkeren ,

als met aframmelingen onzer rechte Stam-

vaderen ,
en onze Broederen , vereenigen.

Gelyk dus de Hollanders , die aan den kant

van Gelderland , naaml}’k te Leerdam, Via-

nen , Gorkum , enz. woonen , volftrekt

met de Gelderfchen in taal, geftalte, huis-

houding, enz. overeenkomen; zoo doen
ook die van den Krimpenenvaard , Schoon-
hoven, en de meeste Inwoonders van de

Binnen-Ysfelfche Landen, in hunne fpraak,

huishouding en dergelyken, eene vermen-
ging met de Gelderfche , Stichtfche , Over-
maafche en Rhynlandfche Volken , zien.

Aan den kant van het Sticht , op de gren-

zen van Holland, de Landen Ysfelftein,

’t Waterfchap Woerden, en Amftelland, is

’t mede al zoo gelegen , dat men ’er eene

ongevoelige Volksverandering of liever

Volksvereeniging befpeurt
;

die , ik weet
niet welk eene byzonderheid in de Spraak ,

te wege brengt. Men word dit zeer klaar-
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blykelyk gewaar , indien men flegts van
Amfterdam, of van Leiden, naar Utrecht

reist; zynde men naauwlyks halverwegs

,

of Spraak, Land, Volk en Kleedy, heeft

reeds eene geheel andere gedaante. De
Gooylanders egter, hoewel aan ’t Sticht

verbonden, fchynen my toe iets byzonders
eigen te hebben , dat men noch tot het

Stichtfche, noch tot het Gelderfche kan
brengen; want fchoon zy meer met de

Stichtfchen vermengd zyn, behoud hun
tongval gemeenlyk het Hollandfche met
iets van het Gelderfche en van het Vrie-

fche; dog van alle deeze bj^zonderheden

ter gefchikter plaatfe nader. In het hartje

van Holland, naamlyk Rhynland , het Wa-
terfchap Woerden ,

Delfland , Schieland

,

en een gedeelte van Kennemerland, kan
men na genoeg eenen doorgaanden alge-

meenen aart en oorlprong van Volk be-

fpeuren; vooral op het Land; daar de

Vreemdelingen zoo veel invloeds niet heb-

ben, als in de groote Steden. Nogtans
vind men in deeze Streeken , zelfs ook op
het Land, vry wat meer Volksvermenging
met Vreemdelingen, dan in de eerst opge-

noemde Landen. Dit is een natuurlyk ge-

volg van den overvloed der Vreemdelin-

gen, welken zig bovenal onthouden, in

die gedeelten van Holland, daar de voor-

naamlte Kooplieden, Amfterdam en Rot-

terdam, mitsgaders het Hoflyk ’s Graven-
haage , de Leidfche Hooge School , bene-

vens het beroemde Haarlem
, Delft en

D d 3 Gou-
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Gouda, gelegen zyn. Eene groote menig-

te van allerleïe Volkeren is al van oudsher

naar deeze Steden toegevloeid; en veele

Vreemdelingen zetten zig nog by aanhou-

denheid aldaar neder; van waar ze zig

voorts ook over ’t platte Land verfpreiden.

Men heeft gevolglyk te erkennen , dat de

Inwoonders deezer Streeken, bovenal in

die Steden, meer met vreemdelingen ver-

mengd zyn, dan de Inwoonders der overi-

ge Hollandfche Landen; en iemand, die

den natuurlyken Raat van Holland, zon-

der vooroordeel , befchouwt , kan zulks

niet wel loochenen : het welk ons ,
zonder

egter de eer onzer oorfpronglyke Natie te

verminderen , verplicht
, hier op een wei-

nig ftaan te blyven.

Wat Amfterdam betreft, dat tog de fuik

der Vreemdelingen is, daar in- en uitlandsch

geftadig na toe zakt; in deeze beroemde
Stad zyn, buiten de oude egte en rechte

Amfterdammers
, en gevolglyk zuivere Hol-

landers; en buiten de Ingezetenen onzer

Vereenigde Provinciën, die in Amfterdam
geburgerd, en door huweïyken met Am-
sterdammers der Burgerye ingetyfd zyn , ’er

zyn, zeg ik, buiten deezen, nog menig-

vuldig veel Vreemdelingen in die Stad,

welken, met ’er tyd, zoo door geboorte

als anderzins, Amfterdamfche Hollanders

geworden zyn. Hier toe behoort een aan-

tal van Vlaamingen, Brabanders en derge-

lyken; dan deezen zyn weinig, in verge-

ïyking met de Waaien en de Duitfchers;

wel-
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welker getal dat der voorfchreevenen mer-

kelyk te boven gaat. De eerstgenoemden

zyn daar benevens, fchoon ze in Land-

naam verfchillen, heden meest al van éé-

nen Volksaart, gelyk ze ook gezamentlyk

den naam vanNederlanders draagen. DeWaa-
len daar en tegen , om van deezen afzon-

derlek te gewaagen , zyn oorfpronglyke

Galliërs of Franfchen, naastdenkelyk af-

rammelingen der oude Franken. En gelyk

hun tongval en fpraak hen oudtyds onder-

fcheidde , van de oude Franktheutfchen

;

(dat, volgens ten ka te, ten bewyze
firekt, dat de Frankduitfchen van geenc

Celtifche afkomst waren ,) zoo behouden zy

nog heden dat merkbaare onderfcheid , het

welk men in de fpraak der Leidenaaren , in-

zonderheid by het Gemeen , zeer duidelyk

gewaar word
; dog hier van in ’t vervolg

breeder. Voor tegenwoordig Haat ons,

ten aanzien van dit Volk, flegts in aan-

merking te neemen, hoe men, in ’t be-

fchouwen van de weezenlyke vermenging

onzer Hollanderen, vooral het oog heeft

te Haan op de Waaien , en wel byzonder

'op de verdreeven Franfche Hugenooten;
buiten een aantal van Franfche Katholy-

ke Famihën, die zig in Holland gevestigd

hebben. De aanhangers van de Leer der

Hervormden , in Vrankryk
, onder den

naam van Hugenooten bekend , zyn naamlyk

in grooten getale uit Vrankryk herwaards

geweeken , zoo op de gevolgen van den

berugten Paryfchen moord, als op de laa-
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tere vervolging , onder lodewyk den XIV.
Omtrent het laatstgenoemde tydftip nam
hunne menigte in Holland dermaate toe,

dat zy weldra in Amfterdam twee Kerken
behoefden, die zy ook verkreegen

;
en zoo

verleende men hun insgelyks te Leiden,

Haarlem, Delft, ’s Hage , Rotterdam, en

in andere Hollandfche Steden, openbaare

plaatfen van Godsdienstoefening. Deezen
zyn vervolgens tot zulk een nuttig Volk in

Holland aangewasfen , dat veele Steden haare

welvaard, bloei en toeneeming, ’er aan ver-

fchuldigd zyn : nadien de Hugenooten een

lchat van Konften, Fabrieken en Trafie-

ken met zig bragten. ’t Is waar, men be-

zat de meesten deezer Fabrieken eeniger-

maate al lang voorheen en hier te Lande

;

wel byzonder bloeide de Laken- en Wollen-
Fabriek, al eenige Eeuwen vroeger, by
de Zeeuwen en Hollanders ; dog ze wier-

den door de Hugenooten verder voortge-

zet , en tot meerder volkomenheid gebragt

;

waar mede ze ook toen eerst door geheel

Europa recht vermaard begonnen te wor-

den. Haarlem verwierf bovenal in die da-

gen, door hun toedoen, de lof van de

fraaifte Triumfante en Gebloemde Zyden-
Stoffen te bereiden. Deeze geherbergde

Vlugtelingen hebben ondertusfehen , als

wettige Hollanders geburgerd zynde, gee-

ne geringe vermenging onder onze Natie

te wege gebragt , en waarfchynlyk ner-

gens meer dan in de Stad Leiden ; die door

den toevloed deezer Vreemdelingen mer-
ke-
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kelyk vergroot is. Ook vind men ’er de hol-

heden byna geenc Familie, vooral onder land-

den Burgerftaat, die niet uit Walfche, of

oude Leidfche Hollandfche Ouderen is
IL ‘

voortgefprooten. En ’t is bekend, dat ’er,

om van eenige voornaame Leden niet te

fpreeken, verfcheiden onder de bedeeling

en bezorging der Walfche Gemeenten voor-

komen, die naauwlyks een woord goed

Fransch verflaan, en die geheel en al in

Hollanders veranderd zyn ; ’t welk men
insgelyks in de Walfche Gemeenten te Am-
fterdam , in ’s Hage , te Haarlem , en el-

ders, overvloedig befpeurt. Daar bene-

vens zyn ’er al vry bondige bewyzen , van
deeze vereeniging , voorhanden , met op-

zicht tot fomrnige thans zeer aanzienlyke,

en , in de regeeringe van Holland
,
getrou-

we en doorlugdge Familiën; uit welker,

of nog tegenwoordige Franlche , of in ’t

Holiandsch reeds veranderde Geflagtnaamen,

de vermenging en naturalizatie dier Fran-

fche Hugenooten met de Hollanders, ten

duidelykfte te betoogen is. Dog wy zien

thans hier van af, en zullen ’er denkelyk

'nog wel iets naders van melden , als wy
vervolgens de natuurlyke gelbJte , en den
aart der Hollanderen wat byzonderer nagaan.

Het b37gebragte zal, vertrouw ik, genoeg
zyn , om te toonen , dat men , in de réeds

gevestigde , en in alle Steden van Holland
vereenigde verwandfehap der Hollanderen

en Franfchen , overtuigelyke bewyzen
vind, van den genaturalizeerden invloed

Dd 5 dee-
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deezer Franfchen op onze Hollanders
; waar-

onder zy voorzeker geen klein getal van
welmeenende en getrouwe Vaderlanders

uitmaaken.

Eene tweede zeer fterke Volksvermen-
ging,onder de tegenwoordigeHollanders,ont-

ftaat uit onze oude en alleregtfte oorfprong-

lyke Nagebuuren, en Verwanten, de Duit-

fchers ; welker getal in eenige Steden van
Holland, en bovenal in Amfterdam en den
Haag, zoo hoog geklommen is, en nog
heden zoo kragtig toeneemt, dat zy wel
voor een zeer aanzienlyk gedeelte der Be-

woonderen en Ingezetenen van ons Land
gehouden mogen worden. De meeste Lu-
therfche Familiën tog zyn oorfpronglyk

van Duitfchen Stamme
; en veelen hunner

hebben zig, door de broederlyke overeen-

komst hunner Godsdienftige gevoelens

,

met de heerfchende Kerk, boven andere

Gezindheden , te gereeder ook met de ei-

gen Gereformeerde Landzaaten van Hol-

land vereenigd. Ook brengt een aantal

van deftige en braave Kooplieden onder

hen, die zig als Ingezetenen in Amfterdam
gevestigd hebben

,
(want een deel heen en

wederreizende Vreemdelingen of trotfche

Livreibedienden , Deferteurs , Matroozen

,

en dergelyken , bedoel ik tegenwoordig

niet,) door hunne naarftigheid en wel-

vaard, niet weinig toe tot den bloei dee-

zer beroemde Koopftad. Edog, fchoon ik

dus de flerkfte vermenging der Duitfchers

onder de Lutherfchen ftelle , is het egter

te-
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tevens waar, dat ’er ook zeer veele Rooms-
gezinde Duitfchers hier te Lande verfpreid

zyn ;
en ’t is bekend

,
dat ’er onder dezel-

ven vry aanzienlyke Familiën gevonden
worden ; die zig veelal uit Munfter , Bent-

heim, Westfalen , Frankfurt, Nurnberg,
en elders, alhier ter nedergezet hebben.

Deeze Roomschgezinde Duitfchers maa-

ken , met hunne Franfche , Brabandfche

en Vlaamfche Geloofsgenooten , in onze
Gewesten al eene zeer groote menigte uit;

welker invloed den Lande niet weinig voor-

deels verleent. Kortom, (zonder op de

verfchillende Godsdienftige Gezindheden

,

die , ter deezer plaatfe , mede eenigermaa-

te tot een bewys van den vermengden
Volksftaat verftrekken, liaan te blyven,)

de invloed en de vermenging der Duitfchè

Volkeren, onder onze Hollanders, is zoo
groot , dat ik het daar voor houde , dat ze

in onze dagen de zenuwen der Koopman-
fchap grootlyks verllerken

,
en den Volks-

ftaat van Holland merkelyk bevestigen : of

fchoon zy
,
gelyk ik aan de andere zyde

moet erkennen, zeer veelen van onze
bloeiende handeltakken , of befnoeien , of

in hunne Duitfchè Kooplieden overbren-

gen ;
waar van de tegenwoordige bloei van

Hamburg ,
Bremen , enz. tot een ontegen-

zeggelyk bewys verftrekt. Wyders meen
ik, voor zoo veel myne oplettendheid op
dit Huk my eenigen grond ter vastftellinge

geeft, het wel te hebben, als ik, onder

de voornaamfte en meest in dit Land ge-

ves-

/
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vestigde en genaturalizeerdc Duitfche Vol-
keren , de volgende betrek ; vooral de An-
halters , Bremers , Hamburgers , Holftei-

ners , Westfalingers, Lunenburgers , Ha-
noveraanen , Paltzers , Frankfurters , Nurn-
bergers, Brandenburgers, en voorts de
meeste Duitfche Volkeren langs den Rhyn

,

-en in ’t naast aan ons grenzende gedeelte

van Duitschland. Van den kant van Wee-
nen , Hongaryen , Bohcmen , Silefien,

Poolsch Pruisfen, Poolen, en ’t Opperge-
declte van Duitschland en Oostenryk

, zyn
’er , buiten eenige weinige heen en weder
reizende Kooplieden , voornaamlyk uit Si-

lefien , Bohemen ,
Weenen , enz. maar zeer

weinigen , die men als weezenlyk met onze
Natie vermengd kan aanmerken. Wat verder

de overige Europifchc Volkeren aangaat
, als

daar zyn, de Italiaanen, de Grieken, de

Rusfen, de Slavoenen, de hedendaagfche

Franken , enz. , deezen hebben in ’t geheel

geenen byzonderen invloed op onze Natie

:

en wat de Portugeezen en Spanjaarden be-

treft, derzelver naam is nog heden vree-

felyk genoeg , onder de Gemeente
, om ’er

geene hedendaagfche vermenging mede te

vermoeden; fchoon ’er van de vroegere

dagen, toen zy hier in menigte waren,
misfchien wel eenig bastaard zaad zal zyn
overgebleeven.

By gelegenheid van dit optellen der ver-

fehillende Volkeren, die wy in ons Vader-

land ontmoeten , kan ik ter deezer plaatfe

niet wel nalaaten , ook melding te maaken
van
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van de Jooden, die zig, fchoon onver-

mengd, onder ons bevinden. Deeze ou-

de, van God zoo zeer geliefde, Natie,

het zwervende overfchot van Israël, zug-

tende onder de flaande hand van haarer Va-
deren God, weenende om het bloed der

vervolginge, en zig wentelende in het ftof

en de asfche der vernedering , fmaad , ver-

ftrooijing en geAagtsverdelging , deeze Na-
tie, zeg ik, heeft, in dit Godsdienstvrye

Land, eene plaats der ruste en der ver-

kwikkinge gevonden. Eene aanzienlyke

menigte hunner is der Spaanfche en Portu-

geefche Bloed-Inquifitie ontvlugt, en hier

te Lande aangekomen , daar ze zig
, onder

den naam van Portiigeefche Jooden , als een

magtig ryk Volk, dat den Koophandel
koestert, gevestigd hebben. En buiten

deezen, is ’er een nog vry grooter getal

van Hoogduitfche , Poolfche en Hungaar-

fche Jooden; die, der dwingelandye en
vervolginge ontweeken , in meest alle on-

ze Hollandfche Steden woonagtig zyn. Ook
vind men veelen hunner in onze Dorpen
ten platten Lande ; daar ze zig , als Vleesch-

houwers, veelal bedienen van de bygeloo-

vigheid onzer Christenen ;
die waanen , dat

deeze Jooden, uit hoofde der oude rein-

heid, in het ilagten van ’t Vee, beter en
zuiverder Aagten dan onze Ingezetenen

zelven. Dog wat hier van ook zy; dit is

zeker , dat de Jooden , zoo door hunnen ie-

ver in den Koophandel , als door het ver-

tier, dat zy in de Loteryen en Finantien

be-
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bevorderen, mitsgaders door hunne niet

zeldzaam listige kunftenaaryen , in veelerleie

gevallen ,
eenen bykans ongeloovelyken

invloed op den Handel onzer Natie ver-

kreegen hebben; in zoo verre, dat zy, on-

danks hunne woekerzugt, door hunne heer-

fchappy, om zoo te fpreeken, over de
Goudkantooren van de meeste Europifche

Steden, den Lande, als waren zy getrou-

we Inboorlingen , in nood gevvigtige dicn-

ften gedaan hebben. Intusfchen blyven zy,

fchoon ze Hollanders van geboorte zyn , en

buiten hunne oorfpronglyke Landpaalen om-
zwerven, beftendig onder hun eigen Volk:

en misfchien zyn ze wel het minst verbas-

terde Volk der Waereld. Wy merken dit

hier te meerder aan , om dat wy ze niet uit

dat oogpunt befchouwen , als of zy zig on-

der onze Hollanders vermengden
;
’twelk,

ten minften op eene wettige wyze, genoeg-

zaam geen plaats zal hebben.

Hier mede zou ik van het onderzoek,

wegens de buitenlandfche Natiën, die on-

der ons verkeeren, afftappen; was ’t niet,

dat ik vermoedde , hoe fommigen , bezef-

fende, dat ik voornaamlyk Amfterdam en

den Haag in ’t oog gehouden heb, hunne
gedagten zouden wenden naar Rotterdam

;

waanende dat de Engelfche Natie , die zig

aldaar inzonderheid veelvuldig onthoud,
van te veel invloeds is op onze Hollanders,

om ’er niet byzonder van te fpreeken. Dee-

ze aanmerking, die ik eenigermaate voor-

zie , zou men zelfs ook kunnen maaken met
be-
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betrekking tot Amfterdam, daar heden ins-

gelyks al vry wat Engelfchen zyn. Dan,
indien men zig van den invloed der Engel-

fchen , raakende de vereeniging met de

Hollanders, een groot denkbeeld vormt,
zal men , by een nader onderzoek , ligtlyk

gewaar worden, dat men eene verkeerde

rekening gemaakt heeft. De ondervinding

tog leert ten klaarflen , dat de vereeniging

der Hollanderen met de Engelfchen, hoe
veelen ’er zig ook in Amfterdam, en by-

zonder in Rotterdam , mogen nederzetten

,

van zeer weinig belang is. De zagtheid

van Zeden , en de befcheidenheid der Hol-

landers, flemt niet wel overeen met de

driftige , losbandige, en, ten onzen opzich-

te ,
verfmaadende gevoelens der Engelfchen

:

hier by komt de nayver der Natiën
, in ’t

Ruk van den Koophandel ; die de gemoe-
deren eenigzins van elkanderen vervreemt;

daar de Engelfchen , wel verre van ons als

hunne natuurlyke en beste Bondgenooten te

behandelen, onze welvaard ondermynen,
en den Koophandel, zoo veel zy kunnen,
drukken. Ondertusfchen zyn ’er egter nog
verfcheiden Hollandfche Huisgezinnen , die

met Engelfchen verbonden zyn; waar on-

der de befcheidenften , dit Gewest als hun
Vaderland verkiezende , V Lands Zeden
hoogfchatten ;

terwyl de overigen veelal

moeite doen, om meer wild Engelsch , dan
bezadigd Hollandsch te zyn. Eene dwaaze
buitenfpoorigheid, waar door men het

woeste boven het befchaafde verheft; niet

on-
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ongelyk aan de zeldzaame keuze, die thans

veelal by onze groote Waereld heerscht,

welke een coquetten Franfchen zwier ver-

kiest, boven eene deftige Vaderlandfchc
kleeding en pracht, die in Zuid-Holland
bykans verlooren gaat ; maar tot nog beter

Rand gehouden heeft in Noord-Holland

;

van welks Inwoonders wy, op de voorge-
melde befchouwing der Zuid- Hollanders

,

nog met een kort woord moeten gewaa-
gen.

Dat de Noord-Hollanders van de West-
vriezen afkomftig zyn , en nog heden on-

der dien naam voorkomen , is te over be-

kend , om ’er meerder van te zeggen. Edog

,

fchoon dit waarheid zy, is nogtans hun te-

genwoordige verfchil met de Vriezen zoo
aanmerkelyk, dat zy ’er heden, ter naau-

wer nood, eenig ander overblyffel van
hebben , dan hier en daar eene geringe bui-

ging van den Vriefchen Tongval. Ze zyn
tegenwoordig meestal rechtfchapen Hollan-

ders, zoo in Zeden en Wetten, als in

Spraake. Van noemenswaardige vermen-
gingen met vreemde Natiën , weet ik on-

der dezelven geene doorflaande blyken:

men vind ’er hier en daar, gelyk elders,

nog wel eenige Franfche of Duitfche af-

ftammclingen , en van de eerfte wel fom-

mige voornaame Familiën; dan op verre

na zoo veel niet, als in de opgenoemde
Zuid-HolJandfche Steden. De meeste ver-

menging der inboorlingen met anderen

ontdekt men , in het hoogfte gedeelte van
Noord-
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Noordholland, by de zulken, die de Zui-

derzee aan de Vriefche zyde beflaan : al-

waar men onder de Helderfchen , Tesfcl-

fchen , Markers, Urkers , Medenblikkers

,

en anderen, veelal etlyke Schoklanders

,

Amelanders, Harlingers, enz. gelyk ook
eenige Overysfelfchen zal kunnen vinden.

Dan , dewyl ’er aan deezen kant , even als

by de aan één grenzende Gelderfchen en
Hollanders, eene ongevoelige en natuurly-

ke Volksverbintenis, of in één fmelting,

plaats heeft, zoo zyn de Vriezen en de
Hollanders na genoeg één Volk; dat is,

de Inwoonders aan de kusten der Zuider-

zee , zyn zoo wel Hollandfche Vriezen , als

Vriefche Hollanders te noemen. Wyders
zyn de West-vriezen, ih ’t gezag van Hol-

land, even als de Vliezen in Vriesland,

met eene overeenkomftige zugt voor hun-

ne Vryheid , Wetten , Zeden en Godsdienst

bezield ; waar door ze tot een der terkfte en
zuiverfte wetfteenen voor de pylen in den
bondel der vereenigde Provinciën vertrek-

ken. Hoe zeer ’er ondertusfehen , uit voor-

gemelde redenen , zulk een broederlyke en
voorvaderlyke band tusfehen de Noord-hol-

landers en Vriezen plaats hebbe, mag men
egter de Noordhollanders , die naar den

kant van Kennemerland , en vooral in de

Dorpen , woonen , met ruimte en naar

waarheid befchouwen , als eene genoeg-

zaam volkomen zuivere Natie. Dit ftraalt

by uitneemendheid door in de bewoonders
van de Zyp , de Hoornfche Coggen , de

UI. deel. E e Beem-
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Beemfter, de Purmer, en vooral in die

van Waterland. De inboorlingen deezer

ftreeken, die veelal een natuurlyken af-

keer hebben , van alles wat vreemd en uit-

heemsch is , bewaaren , even als die van ’t

hooge Zuid-Holland , by uitfteekendheid

,

onder zich het zuivere en oude Hollandfche

Bloed ; het welk wy , als wy oprecht moeten
fp'reeken, van de magtige Steden onzes

Lands , en vooral van het Hoflyk ’s Graa-

venhage, daar alles onder één vermengd
is , niet mogen zeggen.

Men denke inmiddels niet , dat wy , dus

vrymoedig over de vermenging onzer Na-
tie in deeze dagen fpreekende, hier dooi-

de Eer van onze Hollanders zouden tragten

te kort te doen : dat zy verre van ons ! in

geenen deele! Onze zuivere Adel, onze
beste Familiën, onze deftige Burgerftaat,

en vooral onze nyvere Landlieden, ver-

toonen overal , niet tegenftaande de gemel-

de Volksvermenging , zoo in Zuid- als in

Noord Holland , de edelfte, de beftendig-

fte , en de ontegenzeggelykfte blyken , van
hunnen oorfprong uit die oude oprechte

Voorftanders van Burgerlyke en Godsdien-

ftige Vryheid; welke zy, als een dierbaar

goed , door alle Eeuwen gehandhaafd heb-

ben, nog handhaaven, en , zoo wy op-

rechtlyk wenfchen , tot aan ’s Waerelds
jongften Rond handhaaven zullen. Ja nog
eens, ’t is zoo ver van daar, dat de gemel-

de vermengingen den glans der edele Hol-

landfche Natie verdoofd zouden hebben , dat

de
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de ingelyfde Vreemdelingen veel eer ver-

heerlijkt zyn geworden , door zig met ons

te vermengen, en den naam van Hollan-

ders te mogen draagen. Gelyk eertyds alle

oude Daitfche en Gallifche of Frankifche

Volkeren zig als om ftryd onder de Bata-

vieren tragtten in te lyven, of onder hun-
nen naam begreepen te worden ; zoo heeft

men ’t ook , in onze dagen , tot eene eer ge-

rekend , zig met de edele Hollanders
, wel-

ker Naam en Volk gansch Europa door
vermaard is , te mogen vermengen , om zig

daar mede tot één Volk te vereenigen. Dit

heeft vooral plaats in deezen heugelyken

tyd , daar wy niet hebben te zugten , noch
te bukken, onder den Graaflyken dwang
van eenen Lotharinger , Henegouwer, Beier-

fchen, Bourgoenfchen , of Oostenrykfchen

Graaf; daar wy onze Vorften niet behoe-

ven te ontvangen van eene Keizerlyke

Leenkamer; of voor eenige vreemde over-

heerfching hebben te vreezen. ’t Mag ons

nu integendeel gebeuren , onze Vryheid en
Godsdienst befchermd te zien, door het

edele, oude en zuiver Hollandfche Bloed;

door een Vorst, in onzen fchoot geboo-

ren; een eigen natuurlyken Landzaat, de

Steun, de Hoop, de Liefde, en de Oog-
appel van alle oprechte Vaderlanders; on-

der wiens beftier, gevoegd by dat van

’s Lands echte Vaderen, onze Hollanders

thans, voor hunne zuivere ftammen, en

onbefmette Natie, voor hunne Vryheid in

den Burgerhaat en Godsdienst, de vol-
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maaktfte befcherming genieten ; en , zoo
wy ieverig bidden, in laatere Telgen van
het doorlugtige Huis van Oranje , nu aan

deszelfs eigen natuurlyken oorfpronglyken

Stam verbonden, altoos genieten zullen.

Men voege eindelyk by dit alles , tot roem
onzer Natie, nog, hoe de Hollanders , bui-

ten de bewooning en bevolking hunner op-

genoemde Voorvaderlyke Landen, ook
hunne Volksplantingen in andere Gewesten
hebben overgebragt. Ten luisterryken ge-

tuige, om ze allen niet op te haaien,

ftrekke onze inwooning en ons heerfchap-

pyvoerend Gezag , op een aanmerkelyk
gedeelte van het eiland Java , en verfchci-

den andere Indiaanfche Kusten
,
gelyk ook

aan de Kaap de Goede Hoop; dat geze-

gende Gewest , ’t welk onze Voorvaderen

,

wanneer ze onder ’t Spaanfche juk als hoo-

peloozen zugtten , byna tot een ander Hol-

land gemaakt zouden hebben, toen men
overhelde tot het neemen van een befluit,

om de dwingelandy te ontvlugten en der-

waards te ftevenen. Hoe veel deels wy
wyders gehad hebben aan de bevolking van
Nieuw Nederland , fchoon ’t veelal in der

Engelfchcn magt zy,kan men afneemen uit

de Hollandfche benaamingen, welken een
groot gedeelte van dat Land draagt ; in ’t

welke ook nog veele oorfpronglyke Hol-
landfche Familiën woonagtig zyn. En wat
verders de West-Indiën betreft, eene me-
nigte onzer Landsgenooten aldaar huisves-

tende, onze Koophandel en Zeevaart in

dat
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dat gedeelte der Waereld ,
toonen genoeg-

zaam, ja overvloedig, hoe zeer de Hol-

landfche Natie, met de bevolking, haar

Gezag ook aldaar heeft bekend doen wor-

den; dat zelfs Vreemden, op hoop van
winst, beweegt, om hunne belangen aldaar

met de onzen te vereenigen. Dan genoeg
hier van , om niet te breed buiten ons be-

ftek uit te weiden , on weder in ons Vader-
land te keeren.

Tot dus verre hebben wy den oorfprong

en de vermenging der oude Batavieren tot

op onze tegenwoordige Hollanders, na-

tuurkundig, en tevens redeneer- en ge-

fchiedkundig , naar ons vermogen, behan-

deld ; laat ons nu verder zien , welke aan-

merkenswaardige byzonderheden ’er zig op-

doen , wanneer wy ons verledigen tot het

nagaan van de oude en tegenwoordige Gefial-

te , den Aart en voornaamfte Eigenschappen der

Hollanderen , dat wel een byzonder Hoofd-

fiuk verdient.
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Waarin de oude en hedendaagfche eigene

Geftalte en Kleedy , mitsgaders de na

-

tuurlyke Aart en Geneigdheid der

hollanderen befchveeven wor-

den.

e vermenging der Natiën , welke
,
ge-

lyk wy gezien hebben, eene natuur-

lyke verandering in den Volksaart te we-
gen brengt, heeft ook eene dergelyke uit-

werking op de byzondere Perfoonen , ten

aanzien hunner geftalte en uitwendige ge-

daante, ja zelfs ten opzichte hunner ge-

moedsbeweegingen. Want even als een
Zoon of Dogter de gelykenis , den aart , en
de hoedanigheden van Vader en Moeder ,

tot een minder of meerder trap in de ont-

vangenis en geboorte aanneemt, voorts be-

houd , en zelfs tot de Nakomelingen doet

overgaan; zoo befpeurt men hier van ins-

gelyks doorflaande kentekenen in de ver-

zie menging van geheele Volkeren. Eene ze-

boven , kere waarheid, xlie de fpredcende Natuur

,

BI. 108.
jn de vermengingen der Afrikaan fche

, Ame-
rikaanfche, Afiatifche, en Europifche Vol-

keren, te overvloedig bewyst, dan dat wy
’er in ’t breede over zouden handelen. In

fte-
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ftededan van hier omtrent uit te weiden
, zul-

len wy ons , met betrekking tot dit onder-

werp * maar terftond wenden tot onze Hol-

landfche Natie ,* welke , uit hoofde der

reeds betoogde Volksvermenginge , mede
zeer natuurlyk eene aanmerkelyke veran-

dering in haare oorfpronglyke Gellalte , enz.

ondergaan moet hebben. Dat dit ook ze-

kerlyk plaats heeft is buiten kyf; maar ’t

is ’er tevens zoo mede gelegen , dat de al-

lerfchranderfte , en alleroplettendfte
,

ge-

heel buiten ftaat zy, om het fpoor der Na-
tuure op dit pad volkomen te volgen. De
blyken zyn over het geheel onwederlpree-
kelyk ; maar derzelver bepaaling in de by-

zonderheden is even zoo twyffelagtig , als

in die der voortteelinge zelve. De natuur-

lyke eigenfchap , welke een kind van Va-
der en Moeder in de geboorte ontvangt , is

een zeker bewys van de vermenging der

beide Sexen ; dog de uitbreidingen dier ei-

genfchappen, in het Nageflagt, zyn voor
geen fterveling nagaanbaar; en dus zou
het, indien wy zulks wilden onderneemen,
ook boven ons bereik zyn, om ’er, ten

aanzien van de vermenging der Hollandfche

Natie met Vreemden, een volkomen lei-

draad van te fpinnen. Ondertusfchen blyft

dit egter waar , dat ’er , voor zoo verre ’er

alomme in den Natuurlyken Volksaart eene

zekere overeenkomst van Natie is , ook ten

opzichte der oude en hedendaagfche Inge-

zetenen van dit Land , al vry wat natuur-

kundige byzonderheden voorkomen ,
die

E e 4 OU-
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onzer oplettendheid overwaardig zyn ; van
welker onderzoek en befchryving wy hier

mede een aanvang zullen maaken.

Het ecrfte en aanmerkelykfte , dat in

dcezcn onze aandagt trekt, is de bekende

befchryving van tacitus, wegens de ge-

Halte der oude Batavieren. Deeze, in dit

ftuk de voornaamfte en geloofwaardigfte

Schryver , van de Duitfchers in ’t gemeen

,

en, zoo als het by alle Oudheidkundigen

word opgenomen, ook van de Batavieren

fpreekende
,

geeft ’er deeze byzondcre be-

fchryving van.

,, Dat fy met geene vreemde Houwely-

„ ken altoos van eenige andere uitheem-

,, fche Volkeren bevlekt zyn geweest,

„ maar altydts geweest zyn een eygen fuy-

„ ver Volk, en ’t welk derhalven alleen-

„ lyk malkanderen gelyk zy. Sulks dat

„ het hier van daan fyn oorfpronk heeft,

,, dat fy alle gelyk in fuiken grooten mee-

„ nighte en oneyndelyken getale van Men-

„ fchen, eenderley gefialtenisfe van licha-

„ men hebben

;

want fy hebben een wreedt

„ gejight en hemelsblauwe ooghen, geel blin-

,, kend hayr , groote lichamen , en gewel-

3, digh, doch alleenlik tot een heftighen

„ aanval”, enz. — Dit berigt van taci-

tus (*) , raakende deeze kloeke en ryzige

geftalte der Duitfchers en Batavieren , is

een-

(*) Tacitus, Zeden van Oud Duitscbland
,
Bladz.

671. Vergel. zyne Jaarboek. B. I. H. 49.
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eenftemmig met het getuigenis van ver-

fcheiden andere Schryveren. Dus vind

men ,
in de befchryving der Franfche Oor-

logen ,
van juLius c^sar , gemeld ; hoe

’er een groote neerflagtigheid onder zyn

heir ontftond , om dat eenige Kooplieden

en Franfchen zeiden
: „ Dat de Duytfchen

„ waren
,
grote kloeke Mannen , van zwa-

„ re ende grote lichamen
, van ongeloofly-

5, ke dapperheyt, en welgeoeffentheyt in

„ de wapenen : dat fy menigmaal tegens

5, haar geftreden hadden , dog dat haar

„ fchriklyke opflag , en ysfelyke oogen

,

„ niet te verdragen waren”. Van hier die

taal van Koning agrippa tot de Jooden

;

5, Wie heeft niet gehoort van de groote

„ menigte der Duytfchen
, van hare kloeck-

5, heyt ? en de grootheyt haarer lichamen

,

meyne ik , hebt gy ook dikwils gezien”.

Dit word ons daar en boven bevestigd door

plutarchus, in het Leven van marius;
wanneer hy meld, hoe de Romeinen, uit de

grootheid der lichaamen , en den fchrikly-

ken opflag van oogen , der Cimbren , oor-

deelden , dat zy Duitfchers waren : op eene

dergelyke wyze , als tacitus
, in ’t Leven van

agricola, fchryft: „ Dat het gout geel

5, hayr en de feer groote leden der Schot-

55 en hare Duitfche afkomst bewyzen”.
Dit eenftemmige berigt, en ’t gewag van

de verwondering der Romeinen , over zulk

eene groote en grove geftalte onzer Land-
zaaten, heeft fommigen onzer Schryveren

doen beweeren, dat men de Duitfchen en

E e 5 Ba-

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

J. CAE-

SAR , de

Bello

Gall. L.

I. C. 39.

FLAV.

JOSEPH.
Bell.

Lib. IL
Cap.

XVI.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Zie
A. PARS,
Kaiwyk -

Jche Oud•

beden.

440 NATUURLYKE HISTORIE

Batavieren van die dagen voor Reuzen had
te houden. Een bygeloof, dat door een-
voudigen te gretiger wierd aangenomen;
om dat men zig tevens beriep op de tiche-

len en fteenen van fommige Gebouwen ,

welken men van die dagen nog overig vond

,

en ongemeen groot waren. Zekere oude
muur , om de overblyffelen der Rhynsburg-
fche Abdye , uit zulke groote fteenen ge-

metfeld, waarfchynlyk de overblyffels van
een Romeinsch gebouw, dat men teRhyns-
burg , ten tyde toen Brittenburg in vollen

ftaat was, gehad heeft, draagt nog heden

,

om gemelde redenen , den naam van ’t Reu-
zen gebouw . Dan wel verre van aan die

beuzelingen eenig geloof te flaan, hebben
wy, zoo ik agtte, overvloedige redenen,
om die grootheid en kloekheid der Duit-

fchen niet boven den natuurlyken Volks-

aart te ftellen.

Ook heeft men, van deeze kloeke en ry-

zige geftalte der Duitfchers en Batavieren

,

in die dagen, geene buitengewoone oor-

zaak te zoeken ; de oorzaak van deeze hun-
ne geftalte is ongetwyffeld geene andere,

dan die ,
welke nog heden ftand houd. Het

gaat immers by alle Volkskenners, en op-

lettende Natuurkundigen , door , en de on-

dervinding bevestigt het, dat die Volkeren

van Europa , welken het noordelykfte

woonen , en de anderen in arbeidzaamheid

overtreffen ,
de grootfte lichaamen heb-

ben. Zoo zien wy, nog in onze dagen,

hoe de Duitfchen , over ’t geheel genomen

,
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de Italiaanen , de Franfchen , en vooral de

Oosterfche Volken, te boven gaan, in

kloekheid van geftalte , breede fchoude-

ren, fieren opflag en heldhaftigheid. Ja,

met betrekking tot de Duitfchen zelven

,

byzonder van hun, die aan onze Landen
grenzen , kunnen de Hesfen , de Brunswy-
kers , de Lunenburgers en Hanoveraanen

,

als mede vooral de Westfalingers, wel by-

zonder , als kloeke en wakkere menfchen ,

in aanmerking komen. Onder deeze Vol-

keren ziet men nog heden, hoe een zwaa-

re arbeid, eene onagtzaame leevenswyze,

en het harden der natuure , door zig te ge-

wennen aan ruwe fpyze , koude en onge-

mak ,
niet weinig toebrengt tot een fterken

wasdom en grofheid der Ledemaaten. Dee-

ze natuurlyke reden hier van heeft taci-

tus, ten aanzien der Duitfchen van zynen

tyd, reeds aangevoerd
;

als hy zegt, „Dat
„ zy, die zig gemeenlyk geneerden met

„ Hechte fpyfe , wilde appelen
, een versch

„ wilt gedierte en geronnen melk, de

„ kinderen naakt en onachtfaam opvoeden

;

„ en dat zy daarom uitwiesfchen tot foda-

nighe grove leden , en tot fodanige fwa-

„ re lichamen, dat ’er de Romeinen fig

„ over verwonderden”. En in hoe verre

dit onderfcheid van zwaare robuste Men-
lchen , by onze hedendaagfche Hollanders

,

uit hoofde van den zwaaren arbeid, ruwe
fpyze ,

enz. ook hier te Lande plaats heeft

,

kan niemand onbekend zyn
, die flegts een

aandagtig oog Haat , op onze Zee- en Land-

lie-
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lieden; en vooral op onze Gclderfche na-

gebuuren, die vry algemeen, boven onze

Stedelingen ,
als wakkere kloeke mannen

uitblinken : dog hier van by eene volgende

gelegenheid breeder. Het bygebragte zy
voor tegenwoordig genoeg, om ’er uit af

te leiden , dat men den Duitfchen en Bata-

vieren, fchoon zy den Romeinen zoo ge-

weldig en kloek fcheenen
,
geene reusagti-

ge grootte behoeft toe te fchryven: maar
volftaat met te denken , dat zy eene voor
de Romeinen ongewoone kloekheid en ge-

Ilalte bezeten hebben ; even zoo als onze
Landzaaten , die , hoewel misfchien uit

hoofde der verbasteringe , in een minder
trap, nu nog bezitten.

Dewyl ’er ondertusfchen , in de vermel-

dingen van TAciTus , cjesar , en anderen

,

flegts van de Duitfchen in ’t algemeen ge-

fprooken word, zou iemand veelligt den-

ken , dat men dit niet veilig op onze Bata-

vieren kan toepasfen. Maar als men na-

gaat , dat die Schryvers , op andere plaat-

fen, by uitftek, gewag maaken, van de

kloekheid en fterke geftalte der Duitfche

Ruiterye; en dat de Batavieren, onder de

Duitfche Ruitery, altoos als de voornaam-
ften geagt wierden, van wegens hunne
wakkere kloekheid, om met hunne paar-

den en geheele wapenrusting, in gefloo-

ten geleden , de loopende Rivieren over te

zwemmen : dan is ’er geen de minfte reden

om te twyffelen, of onze Batavifche Voor-
ouders, by uitneemendheid , onder deeze

fie-
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fiere Volkeren betrokken wierden. Om
eene menigte van voldoende bewyzen , uit

verfcheiden gevallen van Veldflagen, Lyf-

fchutfelen der Roomfche Keizeren , enz.

,

die aan dit gedeelte deezer Verhandeling©

gewigt zouden kunnen byzetten , daar te

laaten; willen wy ons vergenoegen met het

bybrengen van maar één aanmerkelyk Haal-

tje 5 van der Batavieren uitneemende kloek-

heid , en hoogagting by de Romeinen
, by-

zonder betreffende hunne vaardigheid in

den wapenhandel, en ’t overzwemmen der

Rivieren in volle wapenen. Men hoore

dan, hoe Keizer hadrianus zig, tot lof

van soRANüs den Batavier , in Heldendigt

heeft uitgedrukt.

llle ego , Pannoniis olim notisjimus oris ,

ïnter mille viros primus fortisque Batavos ,

Hadriano potui quijudice vasta profundi

JEquora Danubii cunSlis tranare fubarmis ,

Emisfumque arcu , dum pendit in aêre telum ,

Ac redit , ex alia fixi fregique Jagitta

;

Quem neque Romanus potuit , nee Barbarus unquam ,

Nonjaculo miles , non arcu vincere Partbus

:

Jiic fitus , htc memori faxo meafaSla facravi.

Viderit , anne aliquispost me mea fa Sla fequatur.

Exemplo mibi fum primus
, qui talia gesfi.

Dat is.

„ Ik, die eertyds, als de aanzienlykfte en dap-

„ perfte onder duizend Batavieren, zeer bekend

,, was in de Pannonifche Gewesten ; die, volgens

» het
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„ het getuigenis van den Keizer hadrianus
, in volle

w wapenrusting, de wyde breedte van den diepen

,, Donauw heb overgezwommen; en die een pyl

,

,, uit den boog gefchooten, zo als dezelve nog in

,, de lugt hong, en wederom nederdaalde met een

,, anderen pyl getroffen , en aan Hukken gefchoten

„ heb : ik ,
die nooit door een Romeinsch of uit-

„ heemsch Soldaat, noch door een Parther, in het

„ hantteeren van den werpfpies of den boog , heb

„ kunnen overtroffen worden , leg hier begraaven ;

„ zynde myne Heldendaaden in deezen gedenkffeen

,, vereeuwigd. Laat my iemand vry beproeven of

„ hy myne bedryven kan navolgen
;
daar ik , dus-

,, danige daaden verrigtende, my my zelven tot

„ een eerst voorbeeld gefield heb”.

Deeze bedreevenheid , die soranus be-

zat, waar door hy uitmuntte, boven de

Romeinen , Parthers , en uitheemfche Sol-

daaten, was des onder duizend Batavieren

gemeen ; en hy was onder die duizend een

der voornaamlten. Dit toont ons blykbaar

genoeg, dat de Batavieren met allen recht

geteld mogen worden , onder die wakkere
en iterke Helden

,
welken by de Duitfchers

uitgemunt hebben : overeenkomftig waar
mede zy ook by caesar , onder den naam
van Nederlanders QBelga,') dikwerf voor-

komen ; en dton. cassius getuigt , dat de

Batavieren , uit het Rhynfche Eiland, voor-

naame Ruiters waren.

Dog laat ons wederkeeren , ter verdere

befchouwinge hunner geftalte. Zy hadden ,

naar de bygebragte befchryving van taci-

tüs ,
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tus, benevens die groote kloeke gedaan-

te , een wreedt gefight en hemelsblauwe ooghen

:

een opflag, die den Romeinen zeker zeer

geweldig gefcheenen moet hebben ; aange-

zien zy ’er dus by uitftek van fpraken. En
voorwaar, heldere hemelsblaauwe Oogen,
in een heldhaftig Voorhoofd, geplaatst,

onder dik gehairde Wenkbraauwen , en
blinkende tusfchen zwaare Zwaaiende Hair-

lokken , en lange Baarden
,
gevoegd by ee-

ne in de lugt verharde bruine Huid , maa-

ken eene ontzaglyke eigenfchap van eene

verfchrikkelyke gedaante. Zoodanig een

gezigt moet de Romeinen te meer getrof-

fen hebben ; nademaal , zoo als nog heden

,

de heldere blaauwe oogappelen iets zeld-

zaams in Italiën zyn : dat minder vreemd
is onder de Duitfchers ; die men , vooral

by ’t Landvolk, nog meestal blaauwoogig

vind. En voor zoo verre myne geringe

oplettendheid hier omtrent werkzaam ge-

weest is , meen ik op goeden grond wel te

mogen fchryven; dat de meeste Nederduit-

fchers, Westfalingers , enz. ten minften wel

voor het drie vierde gedeelte
,
blaauwe Oo-

gen en ros Hair hebben. By onze Gelder-

fchen , Zuid-Hollanders , Noord-Hollanders

,

ontmoet men de blaauwe Oogen, in veel

meerder getale, dan de bruinen of zwar-

ten : en die geenen onder hen
, welken al

eens voor half bruin doorgaan , zyn ge-

meenlyk vermengd, met een bruin Oog-
ftipje op een donkerblaauw Netvlies. ’Er

blyft dus, in dit opzicht, een volkomen
na-
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natuurlyk onderfcheid by ons doorftraalen *

dat Reeds het fpoor van den ouden Volks-
aart aantoont; dat de Nederduitfehers in ’t

algemeen , en onze Hollanders in ’t byzon-
ders ,

wel zeer natuurlyk onderfcheid
, van

de brüinoogige Franfchen , Italiaanen ,

Saxen , en Hungaaren , als mede van de zoo
aanmerkelyke zwartoogige en zwarthairige

Luikenaars, en andere Nagebuuren aan
dien kant ; terwyl wy weder met de Engel-

fchen vry veel gemeen hebben. Dan hoe
zeer de gemelde blaauwe Oogen als nog by
onze Natie de overhand hebben, en wy
dus ook hier in zekerlyk een zweem van
den ouden Volksaart blyven behouden ; is

dit egter thans zoo algemeen doorflaande

niet , als het in de dagen van tacitus was

;

nademaal hy deeze koleur der Oogen aan-

voert, als een bewys van een eigen zuiver

Volk , zynde allen elkanderen hier in gefyk.

Het onderfcheid, dat tegenwoordig daar om-
trent plaats heeft, is een natuurlyk gevolg

van de ondergaane en reeds betoogde Volks-

vermenging, waardoor die gelykheid traps-

wyze verbasterd is geworden ; hoewel zoo
niet , of ’er zyn nog overblyffels van te

vinden ;
die men in eenige onzer Holland-

fche ftreeken beftendiger dan in anderen be-

fpeurt ; waar van vervolgens nog wel iets

naders zal voorkoomen.
Eene derde byzonderheid van die eener-

leie Volksgedaante , op welke de voorge-

ftelde befchryving van tacitus ons Rille

doet ftaan, is het geel blinkend hair derBa-

ta-



van HOLLAND. 447

tavieren. De koleur van geel , of geel blin- de Hoe-

kend Hair, is eene zo aanmerkelyk by- land-

zondere natuurlyke eigenfchap der Batavie-

ren, dat zy, boven alle Duitfche en Ne-
A I£ '

derduitfche Volkeren
, deswegens den naam

verkreegen hebben , van Auricomi Batavi

,

goudhairige Batavieren
,
gelyk silius ita- Lib. IIL

Licus hen noemt , waar op ook het beken- v - 6°ö *

,, Ik ben een pottebakkers fpel, het momaango-*

,, zigt van een rosfen Batavier: het aangezigt,daar

„ gy om lacht, doet den kinderen fchrikken”.

Of men nu hier ros voor rood, of wel

voor geel rood, goudgeel, in welken zin

het Latynfche woord rufus

,

in onze taaie

ros, zeer wel vlijt, neemen moete, wil

ik niet beflisfen ; dog ik kan niet ontvein-

zen , dat my het laatfle , de betekenis van
goudgeel, meest behaagt. Men kan tog,

op een algemeenen grond , hier veel ge-

reeder denken om goudgeel hair , dat na-

tuurlyker aan den Mensch is ; dan om rood

hair, ’t geen onnatuurlyker , ten minften

ongemeener, is : ook geeft de bynaam au-

ricomi Batavi duidelyker de koleur van
goudgeel ,' dan die van rood te kennen. Lib.ïv.

Voeg hier by dat tacitus meld, hoe civi- Cap.

de puntdichtje van martialis flaat

.

Sumfiguli lufus , rufi perfona Batavi,

Qua tu derides , hac timet ora puer.

MAR-
TÏALlS ,

*6 ' *

I76.

Dat is.

IIL DEEL. Ff LIS, LX1.
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lis, na het verflaan der Romeinfehe Le-
gioenen , zyn lang gekemd (rutilatum) goud-

blinkend hairaflei(*). Als mede dat caligu-

la, deFranfchen, toen hy hen te Rome,
voor egte Duitfchers en Batavieren wilde

doen doorgaan
,

gelastte , om hunne hairen

(
[rutilare) geelblinkend te maaken. Men
merke ter deezer gelegenheid nog aan , dat

de Romeinfehe Vrouwen, toen de pragt

haar met der Batavieren Hairlokken deed

pronken
,
gelyk ovidius zingt

;

Jam tibi captivos mittit Germania crines

:

CuUa triumpbatce munere getitis eris.

Dat is ruimfehoots,

Germanje fchenkt u ’t hair van zyn gevangen Hcc-
ren

,

Gy tooit u met de lok, waar meê wy triumphee-
ren.

dat deeze Dames , zeg ik , toen reeds leer-

den hunne hairen geelblinkend te maaken

;

en dat de goudgeele hairlok der Batavieren

te Rome in ruim zoo veel aanziens was , als

het goudkoleurige Barnfteen; ’t welk de

Romeinen diestyds hooger dan goud fchat*

te-

CO Het was naamlyk by de Katten en Batavie-

ren gebruikelyk, het Hair en den Baard, zonder
eenige afkortinge, te laaten uitwasfen

;
en dezel-

ven niet af te korten, voor dat zy eene roemrugtige
overwinning behaald hadden. Tacitus , Zeden vaii

Oud Duitscblandf pag. 697.
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teden; misfchien, om dat de fchoone Barn-

fteenen goudglans best by de goudgeelc

vlegten van ’t Jufferfehap voegde.

De Batavieren dan hadden goudgeel hair;

en deeze hairlokken droegen zy wyders niet

onagtzaam verward om het hoofd ;
maar

dezelven hingen lang, welgekemd, enr

ftreelende nederwaards. Hier van verze-

kert ons het voorgevallene onder caligu-

la; want toen die Vorst, als gezegd is,

den Franfchen gelastte, om hun hair geel

te maaken, op dat ze Duitlchen of Bata-

vieren zouden fchynen; zoo beval hy te-

vens (Jummittere comam) het zelve welge-

ftreeld te laaten hangen; overeenkomftig,

waar mede ook civilis (’propexum rutila-

tumque) geel lang welgekemd Hair droeg.

En ’t is ook zeker natuurlyk te denken,
dat de Romeinfche Vrouwen? die zulk eene

Batavifche Hairlok tot hun hulfel begeer-

den, ’er geen behaagen in zouden gefchept

hebben ;
indien dezelve niet vergezeld wa-

re van eene bevallige krulling en ftreeling;

die bekwaam was om aan het poezele

Vrouwenvel eene aanminnige hoedanigheid

by te zetten. Van zulk een goudgeel blin-

kend Vrouwen-hulfel vind men in onze da-

gen nog eenige voorbeelden onder deNoord-
hollandfche Vrouwen , of wel byzonder by
die van Ameland en Schokland; onder wel-

ken het goudkoleurige hair nog heden in

zulk eene hoögagting is, datzy, wanneer
de Natuur zoodanig eene verwe aan haare

hulfels ‘weigert, de konst te hulp roepen

,

F f 2 om
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om het goudkoleurig te maaken: dog hier

van meerder tjerzyner plaatfe. Wat verder

onze oude Batavieren , in dit ftuk , betreft

,

het is zoo verre van daar , dat zy onagtzaam

op deeze hunne fchoone Hairen geweest zou-

den zyn; dat ze ’er in tegendeel als ten

volle blykbaar is , by uitftek veel werks van
maakten; zoo met opzicht tot het lang

groeien, als ten aanzien van het vlegten.

Hierom is ’t ook dat de Romeinen de hoof-

den van een welgehairden Batavier, niet

als fchrikgrynzen
,

gelyk martialis wil,

maar als een fieraad lieten bootzeeren en
afbeelden. Men vind zelfs dat zy dusdani-

ge beeldtenisfen
, aan de zilveren fteelen

van hunne lepels lieten uitbeitelen of af-

gieten; hoedanig een Lepel ’er onder de

oudheidkundige zeldzaamheden van een

uitfleekend Liefhebber nog voorhanden ge-

weest is ; volgens het berigt van den ge-

leerden CLAUDius salmasius (*) die zig

deswegens aldus laat hooren.

Si viyerent hodie illi prisci 6? fortes Bata-

yi , fratresque Romanorum , non permüterent

fibi Cirros fluentes recidi , quos tanto Jludio

& cura colebant , ut comam vinculo religa-

rent fupra verticem presjius , 6? quod ex vit-

ta eminebat ; Barbam vero iidem promisfam ,

& per gradus decenter ornatam , é? propexam

iripettora gerebant . Caput Batavi ita comp-

tum

(*) Cl. salmasius, de Ccefarie £? Coma. Zie ook
ƒ. BOX.noRN , Spiegeltje van ’t lang en kort Jlair

,

P- 15.
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turn adeo pulchrum videbatur Romanis , ut

hujusmodi oris figiiram cürarent cxsculpendam

in manubriis Cochleariorum & cultellorum ,

decoris gratia . Talem mihi ostendit nuper

,

in antiqmrii cujusdam fuppellectile , vir doe-

tisfimus & totius antiquitatisfummopere peri-

tus

)

j. smithius, Pastor Neomagenjis. Dat
is. ,, Indien de oude en gedugte Batavie-

5, ren, de Broeders der Romeinen, heden

,5 nog in weezen waren , zy zouden geen-

zins gedoogen, dat die fchoone golven-

„ de Hairlokken wierden afgefneeden,

„ die zy met zoo veel oplettendheid en

3 , zorg lieten aanwasfen; diezy, met een

gevlogten band, op de kruin, als een

„ krans, famenbonden, terwyl ze, ’t geen

,, uit den hairband uitffcak nederwaards lie-

5 ,
ten vlijen ; en met hunnen zeer langen

5 ,
baard , deftiglyk nederdaalende , ver-

33 lierd , de borst bedekten. Zulk een

33 Batavisch gelaat wierd by de Romeinen

33 zoo heerlyk geagt , dat zy ’er werk van

3, maakten , om de gedaante van zulk een

3, deftig weezen , in de handvatfelen van

3, hunne Lepels en hunne Mesfenhechten

33 tot een fteraad te doen graveeren. Hoe-

3, danig een Lepel my nog onlangs
, in de

33 verzameling van een Oudheidkundigen,

3, vertoond wierd , door den geleerden en

33 in de Oudheid by uitneemendheid be-

3, dreeven j. smithius, Leeraar te Nim-

„ wegen”.
Daar nu de Romeinen zoo veel agting

hadden voor eene Batavifche tronie; zoo
F f 3 kan
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kan men ligtlyk begrypen, hoe het geboot-

zeerde ofgebeeldhouwde momaangezigt van
MARTiALis in de waereld gekomen is. En
’t is tevens aanneemelyk , dat die Schimp-

dichter dit afbeeldfel tot een onderwerp

van zyne fpotterny genomen heeft; om dat

de deftige en kuifche Batavieren , welken
zoo gezien waren aan ’t Hof, en als Lyf-
wagten om ’s Keizers tafel Ronden, een

afkeer hadden van zyne onkuifche en dar-

tele dichtftukjes. Ten bewyze hier van
ftrekke zeker Puntdichtje ; ’t zy men ’t zel-

ve houde voor dat van eenen gelyktydigen

Dichter met martialis, welke hem eene
ftreek heeft willen geeven; ’t zy dat men
’t, naar ’t gemeene gevoelen, aan mar,
tialis zelven toefchryve* en oordeele, dat

hy de Eatavifche ftrengheid heeft willen

gispen. Wat ook hier van zy , het bedoel-

de gedeelte van dat Puntdichtje luid in dee-

zervoege.

Tune es, tune , ait , ille martialis,

Cujus neqivitias, jocosqne novit ,

Aurem qui modo non babet Batavam ?

Dat is.

„ Zoo, zegt hy : zyt gy, ja zyt gy niet die mar-

,, tialis, wiens geile Verskens en fnaakeryen be^

,, kend zyn by ieder een, die maar geen Batavisch

,, oor heeft” ?

Men kan , hoe men ’t inzie , daar uit ge.

reed-
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reedJyk afneemen, dat de geile versjes van

MARTiALis , by de Batavieren , in eene ge-

ringe agting waren. Sommigen zouden dit

wel willen toefchryven, aan hunne woest-

heid en onkunde in de Latynfche Taal:

maar als men in aanmerking neemt , dat

zy, door langduurigheid van tyd , bedree-

ven genoeg waren in de Romeinfche Spraak

;

en , uit hoofde van hunnen vryen omme-
gang aan ’t Hof, wel wisten wat ’er om-
gong, kan men zulks, naar ’t my voor-

komt , niet wel beweeren. Daar en boven
is ’t, zoo uit de famenfpraaken van ario-

vistus met c^sar, als door de briefwisfe-

ling met civilis en andere Batavieren,

met de Romeinfche Veldöverflen, buiten

tegenfpraak zeker, dat zy diestyds zoo on-

kundig niet waren in de Romeinfche fpraak

,

als de zulken wel voorgeeven. ’t Is der-

halven natuurlyk te denken, dat zy, uit

hoofde van hunnen aangebooren kuifchen

aart, de vuile dichtftukjcs van martialis
veragtende, door hem, die het met de
dartele ongefchooren vlasbaarden en Jon-
gens hield, in ’t eerstgemelde dichtflukje,

als leelyke grynzen wierden uitgefchilderd

,

die den kinderen fchrik aanjoegen. Men
vind ’er, (om dit niet geheel onaangemerkt

te laaten,) die Pater , in Rede van Puer,

in dat Puntdichtje leezen; wanneer de zin

zou zyn * dat de Batavieren , door hun fier

en reeds befchreeven ontzachelyk en Man-
lyk gelaat, ’s Keizers Vader een fchrik

ten oorloge hadden aangejaagd: welke uit-

Ff 4 leg-
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legging niet van allen fchyn ontbloot is;

dog wy kunnen ons ,
als doende zulks niets

tot onze zaak , hier mede niet breeder op-

houden.
Wanneer wy nu al het bovengezegde by

elkander trekken, is het bfykbaar, dat de

oude Batavieren , onze eerfte en alleroud-

fte bekende Landzaaten, waren, Mannen
van een kloeke en ryzige Geftalte , fier van
opfiag , met hemelsblaauwe Oogen ,

en
goudgeele lange Hairen, die op de kruin

opgebonden wierden , en voorts neder-

waards zwaaiden : welk laatfte nog zeer in

gebruik is by de hedendaagfche Duitfchers

;

onder welken men ’er veelen vind , die de

Hairen tot agter langs de heupen neder laa-

ten hangen , of tot een Haart in een zwart

lint te famenvlegten. Voorts waren zy na-

tuurlyk blank van huid , en hadden zwaare
lange welgekemde Baarden , die hen tot

over de borst hingen. Kortom , zy ver-

toonden zig in alles als welgefchaapen kloe-

ke , deftige en dappere Mannen ;
wier ge-

ftalte, gedaante, moed en deugd, boven
alle Duitfche Volkeren, by de Romeinen in

aanzien is geweest. Ter voltrekkinge van dit

berigt , hebben wy voorts nog goedgevon-

den, hunne afbeelding uit de gemelde be-

fchryvingen , voor zoo verre dezelve bon-

dig zyn, en door eene geregelde teken-

konst gevolgd kunnen worden , in de Eer-

fte hier bygevoegde Plaat, zoo tot cieraad,

als tot nut mede te deelen ; in vertrouwen
dat







VERKLAARING

VAN

PLAAT I.

Deeze Plaat Pelt ons voor oogen , de Geftalte,de

Kleeding, en de Wapenrusting der oude Batavie-

ren , naar de aanneemelykfte berigten.

Men ziet hier een gebaarden roshairigen Bata-

vier , met zyn Wapenrokje
, zyn van Beestenvellen

bereiden Kolder, en zyne foortgelyke Schoenen:

hy heeft zyne Dagge op zyde; rust met den rech-

terarm op zyn Schild, en houd in de linkerhand

zyne Javelynen of Pfriemen : breedvoerig befchree-

ven in het Zesde Hoofdftuk , Bladz. 436. en vervol-

gens; byzonder Bladz. 455 47 1.

Op den voorgrond z't eene Bataaffche Vrouwe,

in haare gewoone Kleeding
;
laatende haar Kind

,

op een Schild ,
in den Rhynftroom dryven

;
waar

over men kan nazien , vooral Bladz. 455 , 465 en

47 *•

In ’t verfchiet ontdekt men , onder een Boom

,

twee Batavieren, naar de zonderlinge meening van

fommige Schryvers ; waarvan wy gewag gemaakt

hebben, Bladz. 458-460.

Eindelyk vertoonen de opgeflaagen Hutten hunne

Woonfteden , en het Vee duid hunnen gewoonen

Veehandel aan.
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dat zulks den Leezer niet onaangenaam zal

zyn.

Wat nu verder betreft de daar by ge-

voegde Vrouwelyke en Mannelyke kleedy

en wapenrusting; dezelve is gefchikt naar

de zekerfte befchryving, welke men hier

van vind , in het verhaal van tacitus , dat

deswegens aldus luid.

„ Aangaande de kleedinghen der Duit*

5 ,
fchen, fy hebben in ’t gemeen voor Op-

„ perkleet QTegumeri) een Kasjak (Sa-

55 gwm 5) die fy aan haar lichaam met een

„ gesp , of by gebrek van dien , met een

doorn vast maken. De vorder deelen

„ van hare lichamen zyn niet bedekt met

„ eenige kleedinghen: daar over dat ook

„ haar gebruyk is gantfche dagen aan den

„ haert of by het vyer te fitten. Doch de

„ rykfle werden uit hare kleedinghe onder-

3 ,
fcheyden. Het maakfel van die is foda-

3, nigh dat defelfde niet wydt of floddrig

„ zyn, gelykby den Moskoviters en Par-

,, thers ,
maar eng om haar lichaam geflo-

,, ten, fulks dat defelfde merkelyk alle de

„ deelen van haar lichaam uytdrucken. Sy

„ dragen ook vellen van Dieren : maar ee-

„ nigen aan den Rhynkant woonende , fyn

„ onachtfaam in het dragen derfelver : maar

„ die geenen die diep in
5

t land woonen,

„ fyn feer hoovaerdig daar in, want fy

„ weten van geen andere kleederen , alfoo

„ fy door middel van Koopmanfchap met

„ andere Volkeren niet handelen. Wy-
,, ders kiezen fy de beste Dieren uyt, en

Ff 5 „ haar
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„ haar vellen afgeftroopü zynde , befpren-

5, kelen fy defelfde met vcrfcheyde vlaks-

„ kens ingewrogte vellekens van zeer

5, groote Beesten , die den uyterften Ocea-

„ nus , en die onbekende Noortzee voort-

„ brengt. De Vrouwen hebben geen an-

,, dere kleedinghe dan de Mannen , uitge-

„ zondert, dat de Vrouwen ten meesten-

„ deel met linde kleederen gekleed gaan:

„ die in ’t gemeen doorwerkt zyn met pur-

,, per. Aan het bovenfte deel van defc

,, hare kleedinghen hebben fy geene mou-

,, wen, ja is ook naast by den ermen bloot,

„ het bovenfte deel van hare borst”.

Deeze befchryving van de kleederen der

oude Duitfchen is op zig zelve zoo klaar

,

dat het niet noodig zy ’er veele aanmerkin-

gen by te voegen: egter zyn ’er hier en
daar nog eenige byzonderheden in , die een

kort woordje ter opheldering vereifchen.

De benaaming van Kasjak , by tacitus een

Sagum , of Wapenrokje, duid een kleed

aan , dat even op dezelfde manier gemaakt
was, als de Iedere Wapenrokken ofPant-

fers der Romeinen. Deezen Booten naauw
om het lichaam , en hadden eene nederhan-

gende flip ,
die rondfom de heupen tot aan

de knien nederwaards hing , voorts de fcha-

melheid en de dyen bedekte. Het eenige

onderfcheid der Duitfchen , in deeze klee-

ding , beftond dan , zoo verre men ’t uit

deeze befchryving kan opmaaken, alleen

daar in; dat zy onder die Wapenrokjcs

geene onderkleederen droegen; en dat ze
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uit Beestenvellen waren toegefteld. Hier
omtrent fchynen die geenen, welken aan

den Rh}rn woonden, dat eigentlyk onze
Batavieren aangaat , onachtzaam geweest te

zyn ;
dog de keurigften waren ’er nogtans

,op gefield, om dezelven te vermengen,
met ingewrogte velletjes van zeer groote

Beesten , die in den uiterften Oceaan huis-

vesten. En deezen zyn, gelyk ik zeer

gaarne met den Nederduitfchen Aanteke-

naar op tacitus, geloove, waarfchyn-

lyk geweest de afgeflroopte Veilen van
Zeehonden: welke Vellen nog zeer laat,

hier te Lande ,
in gebruik geweest zyn , tot

het bekleeden van Schilden, en ’t maaken
van Wapenrokken. Ook zyn ze, buiten

dat dezelven by de Laplanders nog voor
hunne eenige kleedy gehouden worden , by
de Embder-Vriezen , de Overysfelfche Vis-

fchers , en die aan den kant van Hamburg
de Zeekusten bevaaren, in gebruik. Ze
maaken ’er wel inzonderheid Mutfen van

,

die ze met een rand van Vosfe- en Katte-

vellen bekleeden; mitsgaders eene zekere

.foort van Scheepsbroeken en Wambuizen

,

die ze Bazeroentjes noemen. Men vind dee-

ze Vellen , die veelal met gantsch geen on-

aardige vlekjes befprengeld zyn , zeer ge-

fchikt, om den regen, de koude en het

zeewater te wederflaan. Men gebruikt ze

wyders thans in Holland nog al dikwils tot

het bekleeden van Reiskoffers, Valiezen,

enz. Deeze Vellen dan, als natuurlyk aan

dit Land zynde , heeft men waarfchynlykst

te
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te houden, voor die Vellekens, welken de

Volkeren, die dit Land bewoonden, met
de andere Beestenvellen , daar zy zig mede
kleedden ,

vereenigden. Twyffelagtiger zou
het mogen fchynen, van welke Vellen zy
zig bediend hebben, in ’t maaken van hun-

ne kleeding zelve. Eenige meenen , om dat

’er byuitneemendheid wilde Dieren
,
(Feroè)

genoemd worden, hier grond te hebben,
om te vooronderftellen , dat een bloot vel

een geheel kleed onzer Batavieren uitmaak-

te. Men heeft dan, hunnes oordeels , voor-

al te denken , op Osfen- of Koe-huiden

,

als Dieren, welken by de Duitfchers en
Batavieren zeer gemeen waren. Uit dien

hoofde worden de oude Batavieren dik-

werf afgebeeld , omhangen met eene Koe-
huid , aan welke de Hoornen nog verknogt

zyn ,
die dan op het hoofd onzer Landzaa-

ten geplaatst worden , vervolgens hangt

men de Hakken en Pooten, dooreen ge-

knoopt , over de Schouders en Armen

;

laatende tevens , ter voltooijinge van dien

opfchik , den Haart agter aan fleepen : door
welk alles zy eerder gehoornde en geftaar-

te Monfters , dan Menfchen,gelyken.* Dan
wy houden dit alles voor eene verdichte

kleeding, als ftrydende met de natuur der

zaake. Een zoo- wakker , vlug en ftrydbaar

Volk heeft zig onmogelyk, door zulke har-

de, ftrocve en onhandelbaare Vellen, kun-

nen belemmeren ; en de Romeinen zouden

van zoo zeldzaam eene toerusting wel uit-

dmkkelyk gewag gemaakt hebben. Alleen

heeft
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heeft ’er, om dit ter deezer gelegenheid in

’t voorbygaan aan te merken , zekerlyk iets

van die natuur plaats gehad, met opzicht

tot de Helmetten of Hoofddekfels der Bata-

vieren in den ftryd. Van yzeren Helmet-

ten hebben zy , naar ’t my voorkomt , wei-

nig gebruik gemaakt, ’t Is evenwel denke-

lyk , dat zy die van de Romeinen ook over-

genomen zullen hebben: men fchryft ’er

althans een aan civilis toe; en verbeeld

hem, by alting en cluverius, met een
ter wederzyde gevleugeld Helmet. Dan,
op wat grond dit ruste weet ik niet; veel-

ligt raamt men zulks alleen , uit de Helmet-

ten der Romeinen , met welke hy gemeen-
zaam was ; en naar welker wyze

,
gelyk

men gisfen moge , hy zig in dien tyd ge-

fchikt zal hebben. Dog wat hier van ook
zy, ik vind geene voorbeelden van zulke

groote zyvleugelen; en zou dus daar om-
trent vooral geene bepaaling willen maa-

ken. Liever zou ik gisfen, dat de Batavie-

ren, ingevolge van het gebruik aller Vol-

keren, die zig met Vellen van Dieren klee-

.den , ook eene foort van Mutfen of Kap-
pen tot Hoofddekfels in den ftryd gehad

hebben , welken naastdenkelyk met Snuiten

en Hoofden van Dieren opgetooid waren.

Wy ontkennen derhalven niet, maar be-

tuigen veel eer te gelooven , dat zy zig , in

navolging der Scyten en oude Grieken
, van

welke Volkeren nog eenige kennelyke ge-

bruiken onder de Duitfchers waren, ook
van de Hoofden der Dieren bediend zullen

heb-
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de hol- hebben, om 'er hunne Galea , of Storm-
land- hoeden mede te verfieren: dog het komt

ons geheel onnatuilrlyk en ongeioovelyk

voor, dat zy de geheele Huid der Dieren ,

met Poolen, Staart en al, tot hunne klee-

ding gebruikt zouden hebben. Niet buiten

alle waarfchynlykheid zou men nog mogen
denken, dat zy de afgeflroopte Hoofden
der Dieren zoodanig hebben weetcn te be-

reiden , dat zy , met hunne Mutfen of Storm-

hoeden op ’t Hoofd, het verfchrikkelyke

aanfchyn* der Dieren eenigermaate vertoon-

den. Van zulke Krygsmutfen fpreekt vir-

gilius , als hy zegt

:

VIRGIL.

JEneid

.

Lib. VII
v. 688 ,

689.
——, —

. fulvosque lupi de pelle galeros

Tegmen habet capiti.

Dat is.

,, En heeft tot een Hooftdekfel eene Muts van

„ een vaale Wolvenhuid”.

PROPERT. t-s

Lib. J v. En even zoo gewaagt propertius van een
Eleg. 1

1

.

v * 20, Galea birfuta compta lupina juba.

Dat is.

alex.
NEAPOL.
Genval.

Dier.

Lib. T.

Cap.XX.

„ Een ftormhoed , met een ruig Wolvenvel ver-

„ lierd”.

En wat bepaaldlyk de Duitfchen betreft,

alexander NEAPOLiTANus meld ons on-

der anderen, dat de Cimbri & Teutones

hor-
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'horrentium hiatibus animaliwn contexere Ga-
leus . DaC is. ,, Dat de de Cimbren en

„ Duitfchers hunne Helmen met vreesfe-

5, lyke opgefpalkte Dierenmuilen bekleed

„ hadden”.

Dewyl nu de Wolven, Vosfen, wilde

Zwynen ,
Beeren , Rammen , Osfen , Zee-

honden , enz. Duitschland meest eigen wa-

ren ,
is ’t natuurlyk te denken , dat zy de

Koppen deezer Dieren gebruikt zullen heb-

ben ; en wel inzonderheid die van Rammen
of Osfen; welke Dieren het overvloedigst

onder hen voorkwamen. Zoo onwaarfchyn-

lyk dan als ’t is , dat de Batavieren zig door

eene geheele Beestenkleeding mismaakt

zouden hebben ; zoo waarfchynlyk is ’t aan*

de andere zyde, dat zy, even als andere

oude Volkeren, gelykden Oudheidkundigen

bekend is ,
’er werk van gemaakt zullen heb-

ben , om hunne Galea , of Krygsmutfen

,

met de Koppen hunner Dieren te beklee-

den. En in dat geval zal een ieder, naar

zyne byzondere zinlykheid , zig bediend

hebben van de Hoornen der Osfen , der

Rammen ; of ook wel van de Koppen der

Wolven of Zeehonden en dergelyken. ’t Is

verder twyffelagtig , of zy, in navolging

der Romeinen, ook Voetzoolen droegen;

dog dewyl ’t van eenige Sueven en Mena-
piers bekend is, dat zy eene foort van Laars-

jes van Beestenvellen bereidden, zoo is te

vermoeden, dat ook de Batavieren een

foortgeïvk gebruik van hunne Beestenvel-

len gemaakt zullen hebben.

Dan,
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Dan, laat ons nu wyders wat bepaalder

nagaan, hoedanige Beestenvellen het wa-
ren, van welke onze Landzaaten zig be-

dienden, in het maaken van hunne klee-

ding zelve. Volgens het berigt van cjesar

was hunne kleeding dikwerf zoo kleen,

,, dat een groot gedeelte van hun lichaam

,, naakt en bloot bleeve
; en hunne klee-

,, deren , zegt hy verders
, waren vellen en

„ kleene omhangfelen van Vagten en Pel-

,, fen der Schaapen en der Geiten”. Dit
berigt komt beter met den aart en natuur

der zaaken overeen, dan de voorgemelde
afbeelding. Alle Volkeren tog, die zig

oudtyds met den Veehandel geneerden , heb-

ben, door de natuur, het gebruik en het

bereiden van de Vellen der Lammeren en
Geiten , tot hunne kleeding geleerd. Zoo-
danig een kleeding was reeds die onzer eer-

fte Ouderen, naar ’t verhaal van moses,
Gen. III: 21. „ Ende de HEERE God

„ maeckte Adam ende fynen Wyve rocken

„ van vellen , ende toogfe hen aen”. Dit

was vervolgens een algemeen .gebruik by
de oudfte Volken; die trapswyze gevorderd

zullen zyn , in de konst om de Vellen der

Geitjes en Lammeren op eene gefchikte

wyze te bereiden; waar door ze eerlang

de bekwaamheid verkreegen , van dezelven

tot de zagtheid van eene hairige Menfchen-
huid te brengen. Een aanmerkelyk voor-

beeld hier van levert ons het bedrog dat

Rebecca, Ifeaks Huisvrouwe ,
pleegde;

toen zy het vel van twee goede Geiten-

boks^
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bokskens bereidde, om de gladde huid van de hol-

Jacob ,
voor de hairige van Efau , by land-

haaren man te doen doorgaan , en , door

dit middel , den vaderlyken zegen op haa-

ren geliefden Jacob deed nederdaalen, vol-

gens Gen. XXVII. En dat zulk eene klee-

ding van de vagten deezer Dieren ook by
de Duitfchers plaats gehad heeft is zeer ei-

gen; nadien ze afkomftig waren van no-

achs Zoon, japhet; wiens afftammelin-

gen gemeenlyk den Veebouw tot hun on-

derhoud hadden ; des zy zig natuurlyk van
de Schaapen en Geitenvagten , boven alle

andere dekfelen tot hunne kleedy bediend

zullen hebben. Deeze kleeding nu, fchoon

ze voortyds mede die der Romeinen
,
ge

-

lyk van alle andere Volkeren , in derzelver

eerflen oorfprong geweest ware , liep den
Romeinen van dien tyd boven al in ’t oog

,

uit hoofde der kortheid; het welk caesar

deed opmerken; dat ze flegts een gering

gedeelte van ’t lichaam bedekten. Dit

naamlyk verfchilde zeer veel van de lange

,

witte, ruim geplooide Tabbaarden der Ro-
meinen , daar ’t gehecle lichaam als in ge-

wonden v/as , welken diestyds by hen in

gebruik waren: des zulk eene ligte klee-

ding, die de Armen, de Borst en de Voe-
ten bloot liet, hun zeer vreemd moeste
toefchynen. Verder Haat omtrent deeze

kleeding nog aan te merken, dat de Bata-

vieren mede de konst bezaten , om deeze

Vellen leenig en handelbaar te bereiden;

want zy wisten ze zoo dun te maaken ,

IJL deel. Gg ,, dat

j
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,, dat fy eng om haar lichaam flooten, fulks

,, dat defelfde merkelyk alle de deelen van

„ haar lichaam uitdruckten”. Dit gezegde

van TACiTus toont ten allerklaarfte , dat

die klèeding beftond uit Vellen, welken
door de kunst daartoe gefchikt waren

;
dat

ons geenszins op ruwe Osfenhuiden, maar,
overeenkomftig met het berigt van cesar

,

op welbereide Geiten- en Schaapenvellen

doet denken. Daar en boven was hun ver-

nuft, volgens TACiTus, insgelyks hier in

werkzaam , dat ze die bereide Vachten , of
uitgekoozen Vellen, wisten „te befpren-

„ kelen , met verfcheyden vlakskens inge-

„ wrochte vellekens van feer groote Bees-

„ ten”. Daar toe bedienden zy zig waar-

fchynlyk vooral van Zeehonden Vellen, als

reeds gemeld is; om dat deeze Dieren juist

verfchillende aardige vlakjes in hunne huid

hebben. Dog men mag wyders wel den-

ken, dat zy, als liefhebbers van de Jagt,

in dit geval ook wel gebruik gemaakt zul-

len hebben van Harten-, Vosfen-, Wolven-
en Dasfen-Vellen. Deeze Dieren immers
behoorden onder de natuurlyke Jagtdieren

van ’t Gewest onzer Landzaaten; en der-

zulker Vellen , van verfchillende koleu-

ren , waren recht gefchikt
, om , door in-

werking en famenvoeging, te dienen, tot

het maaken van die veelkoleurige kleede-

ren, welke men hun toefchryft. Deeze
kunst fchynt dan diestyds by hen reeds

plaats gehad te hebben; op eene dergelyke

wyze als de Noordfche Volkeren nog he-

den
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den by uitftek bedreeven zyn, in het be-

reiden van pelteryen. En ’t is ten deezen

opzichte aanmerkelyk , dat caesar , ten

aanzien der Duitfchers , uitdrukkelyk ge-

noeg gewag maakt van de Pelten en Vach-
ten van Schaapen en Geiten; mitsgaders

van Beestenvellen in ’t algemeen
; ’t welk

niet flegts op eene foort van Vellen, maar
op die van allerleie Beesten toepasfelyk is.

’t Staat derhalven , op de overweeging van
dit alles, by my vast, dat noch de Duit-

fchers , noch de Batavieren , zoo ruwe en
onbereide Vellen gedraagen hebben, als

men ons uit de woorden , Vellen van Dieren ,

wel zou willen wys maaken. En oordeelt

men dit bygebragte nog niet voldingende,

men neeme dan tevens in opmerking , dat

ze zelfs bedreeven geweest zyn , in het be-

reiden en draagen van Linnen Kleederen;

hoedanige Menfchen niet wel gefchikt zyn

,

om eene ruwe Osfenhuid om ’t lyf te flin-

geren. De Vrouwen althans gingen, vol-

gens TACiTus , „ ten meesten deel met Lin-

„ de kleederen gekleed”. En wat zal men
van hunne flordigheid in kleedy met grond

mogen aanvoeren, daar marcus annteus

lucanus, die, in ’t negen- en dertigfte jaar

onzer gemeene tellinge, gebooren wierd

,

en dus bloeide , toen de Batavier civilis ,

met zynen broeder paulus , te Rome

,

mitsgaders de Batavifche Lyfwagten en der-

zelver byftanden , ter dier plaatfe reeds ge-

meen bekend waren; daar deeze Dichter,

zeg ik , van de Batavieren uitdrukkelyk

Gg 2 meld,
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meld, dat ze de gewoonte hadden van broe-

ken te draagen.

Et qui relaxis imitantur Sermata braccis

Vangiones , Batavique truces.

Dat is.

,, De Vangionen en Batavieren, die, gelyk de

„ Sermaten
,
(of Moskoviters) wyde Broeken heb-

„ ben”.

Dit getuigenis verzekert ons , dat de Bata-

vieren , in die dagen , reeds eene befchaafder

kleedy onder zig hadden. Dog men behoort

omtrent dit alles wel in agt te neemen , dat

’er vermoedelyk geen gering onderfcheid

plaats had, tusfchen hunne huislyke klee-

ding, en die, welke ten oorloge gefchikt

was. Ongetwyffeld hebben zy zig, van
die algemeene losfer kleeding in Beesten-

vellen , met welke zy meest bekend waren

,

by wyze van Kolders of Oorlogspanfers , en
Wapenrokjes bediend; terwyl ze van eeni-

ge andere kleederen, naar ieders rang en
Raat, bovenal hunne Edelen en Vor-
ften, een byzonder gebruik gemaakt zul-

len hebben. Zoo tog gewaagt ook taci-

tus van eene onderfcheiding derrykften en
der minderen: „ De rykfte droegen enge

,, kleederen, die niet wydt of floddrig wa-

„ ren”; en by gevolg hadden de gemeene
ruimer en minder pragtige kleederen. Daar-

enboven waren hunne Druïden of Priesters

met veelverwige Kleederen gekleed; en
hun-



van HOLLAND. 467

hunne Vrouwen droegen Linnen met Pur-

per doorwerkt : welk alles ten ontegenzeg-

gelyken bewyze van eene zekere geregelde

kleeding der Natie verftrekt. Ondertus-

fchen was dit dier kleedinge vry algemeen
eigen, dat ze niet dan het bovenlyf, de

Borst, den Buik, de Schaamdeelen en de
Dyen bedekte

, terwyl de Beenen , de Ar-

men, de Schouders, de Hals en de boven-
borst meestal naakt bleeven. Dog dit, dat

den langgekleeden Romeinen het vreemdst
voorkwam , ontflond niet uit onvermo-
gen, uit een mangel van langer kleedy,

maar uit eene verkiezing, om, dus gekleed

zynde , het lichaam hard en beftendig te-

gen de lugt en andere ongemakken te maa-

ken , en te houden. Even dit zelfde ge-

bruik vind men nog by de hedendaagfche

Bergfchotten ;
welken niet onwaarfchyn-

lyk mede van Duitfche afkomst zyn. Dee-
ze Menfchen draagen , fchoon ze in ’t kou-

de noordergedeelte van Schotland woonen,
flegts een dun linnen kleedje, met een

kort veelkoleurig kleedje , als een Sagulum ,

tot over de fchamelheid; en hebben voorts

het onderlyf geheel naakt. Dit Volk, te-

gen allen leed gehard, Raat bekend, als

het kloekRe , dapperRe en onverfaagdRe

Volk , dat wy thans in Europa hebben

;

willende liever Rerven daar zy flaan , dan

wyken; waar van men een treffend voor-

beeld gezien heeft, in de verrasllnge van

Bergen op den Zoom.
By deeze kleeding, welke wy dus genoeg
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befchreeven agten, droegen onze Batavie-

ren, om van eenige andere zaaken, die

hunnen Landarbeid, Veebouw, en derge-

lyken ,
betreffen , te zwygen , hunne zo zeer

beroemde Wapenen. Dezelven beftonden

voornaamlyk in een Schild, een Pfriem , en
eene Zwaarddagge , die zy als een Huw-
lyksgift van groote waarde ontvingen

,

(welke die Batavifche benaaming van dat

Wapentuig, door ’t woord Framea in ’t

Latyn overbrengt.) Deeze Pfriemen zyn

,

volgens TACiTus (*) , „ halve Spiesfen , wel-

„ ken op het eynde een kort en fmal Yzer

„ hebben; van fodanige fcherpte en ge-

„ dienftigheyt ten Oorloge zyn, dat fy met

„ dit geweer , na dat de gelegentheyt ver-

3, eyschte, beyde van naby en van verre

3, wisten te vechten. Ja felfs de Ruiters,

„ zegt hy, vergenoegen haar, fo wam
5, neer fy alleenlik een Schildt en foo-

3, danig een Pfriem hebben”. Dan, bui-

ten dit , behandelen zy
,
gelyk hy vervol-

gens meld, „ook allerley Werpgeweer

;

„ (:misjilia) en een man alleen konde met

3, groote kracht zeer verre veele Hukken

3, te ghelyk uitwerpen”. Dit toont ons,

dat ze, buiten het maaken der gemelde
Pfriemen , niet onbedreeven waren in het

fmeeden van allerlei Wapentuig : van waar

ook TACiTus en caesar gewag maaken van
hun-

CO Tacitus, Zed. van Oud Duitschl. , BI. 674 en
686. Vergel. paffenrode, der Griek . en Romein.

Krygsbandet

,

pag. 126.
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hunne Gladii , of Zwaarddaggen ; die zeer

veel overeenkomst hadden met de heden-

daagfche Pooken ; als zynde breede , fcherpe

,

korte, recht fpits toeloopende Degentjes;

hoedanigen onze Voorzaaten nog lange,

zelfs in de XlVde en XVde Eeuw, gedraa-

gen hebben. Wyders hadden zy fteeds aan

hunne zyde, ,, een fchild , ’t welk fy met

„ uytgelefene verfcheydene verwen heer-

„ lik vercierden”. Deeze Schilden heb-

ben zy, naar ’t my voorkomt, van teenen

ryzen gevlogten ; die zy dan vervolgens

met Koehuiden overtrokken, en met aller-

leie verwen befchilderden. Ik word te

meer tot deeze gedagten geleid; nadien ’t

bekend is dat zy zeer handig waren in het

vlegten van teenen ; zoo dat eenige Duit-

fchers zelfs de gedaante van Mannen te fa-

menvlogten; of, (het geen ik egter den
Batavieren in geenen deele toefchryf ,) dat

ook eenigen , die Menfchen , zoo men wil

,

tot hunne offeranden gebruikten , en die on-

gelukkige flagtoffers met teenen omvlog-

ten. Dog het geen my voornaamlyk in dat

gevoelen verfterkt, is, dat de meeste Vol-

keren , buiten de Romeinen , in die dagen

zulke Schilden van teenen Ryzen hadden;

waar van men by ammianus , in zyn XXIVfte
Boek, een voorbeeld kan vinden, als hy
zegt; Obtecli erant Scutis vimine firmisjimo

textis , & crudorum tergorum denjitate vesti-

tis. Dat is. ,, Zy dekten zich met Schil-

„ den van teenen * vast in één gevlogten,

„ en met digte ruwe vellen bekleed”. Dee-
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ze Schilden waren verder groot en lang

;

denkelyk op die maat, dat ze ’er op rusten

en agter fchuilen konden. Zulk eene leng-

te was te noodzaaklyker , om dat de Bata-

vieren en Duitfchers gewoon waren , ten

einde aan hun krygs-gefchreeuw te gewel-

diger klank te geeven , den mond op hun-

ne Schilden te leggen, om dus het geluid

te flerker brommende en vreesfelyk te maa*

ken.
/
Men kan ook uit het tegcngcftclde ,

van ’t geen by de Britten plaats had , aflei-

den , dat de Batavieren , toen ze caesar te-

gen de Britten behulpzaam waren
,
groote

Schilden hadden
;
nademaal den Britten zeer

kleene Schilden worden toegefchreeven ;

waar door deezen dan tegens de Batavieren

en Romeinen , die groote Schilden hadden

,

niet beftand waren ; als kunnende den hef-

tigen aanval en Hagen , van hun ,
die zig

met groote Schilden bedekten , niet weder

-

flaan. Wat eene nadere bepaaling der hoe-

grootheid betreft; dezelve was zekerlyk

naar gerade van hunne kloeke geftalte. By
de Romeinen had een groot Schild, vol-

gens POLYBius , Latitudo in gibba fuperficie

dnorum pednm (f femis , longitudo pedum qua

-

tuor. Dat is. ,, De breedte, over den bult

„ of holte gemeeten, van twee voeten en

„ een half, en de lengte van vier voeten” :

daar benevens vind men by livius aange-

tekend, „ dat de krygsknegten ->Jlantes , ca-

,, pitefuper
,

marginemfcuti'pofito , dormivisfe 9

„ met hun hoofd op den boord van ’t fchild

„ leunende, Ronden te flaapen”, ’t welk
ons.
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ons , dewyl men gewoon was de Schilden

op de aarde te doen rusten , aanduid , dat

ze zig genoegzaam tot op de hoogte der

elleboogen of fchouderen uitgefhrekt zul-

len hebben. Wanneer men dit nu over-

brengt tot de Batavieren, en hunne kloe-

ke geftalte gadeflaat, mag men wel (lellen,

dat hunne Schilden geenszins van de kort-

(len geweest zullen zyn. Agtervolgens dit

verflag hebben wy onzen afgebeelden Ba-

tavier op zoodanig een Schild rustende , en
voorts met zyn Pfriem gewapend, ver-

toond. Nevens hem zit eene Bataaffche

Vrouw , die haar Kind , op den voorgrond

,

op een Schild in den Rhyn laat dryven : ’t

welk, zoo men wil, onder hen gebruikc-

lyk was, als eene proeve van de egtheid

der kinderen ; toen ’t bygeloof leerde, dat

de egte Kinderen dreeven , maar de ater-

lingen zonken : dog anderen beweeren ,

dat zulks gefchiedde , om de Kinderen van

den beginne af te harden. Voorts heb-

ben wy de kleeding afgemaaid : zoo als ze

van TACiTus befchreeven is, en ons na-

tuurlyk voorkomt. Wel inzonderheid heb-

ben wy in agt genomen , om haar met ont-

blooten hoofde en losfe Hairvlechten te

verbeelden ; dewyl de Batavifche Vrou-
wen hier in groote eere (lelden. Het was
naamlyk een teken van erkende kuischheid,

dezelven onbelemmerd over den blooteil

boezem en fchouders te laaten hangen ;
de-

wyl men gewoon was zulke Vrouwen ,
die

op onkuischbeid of over(pel betrapt waren

,
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de hairen af te fnyden, op dat ze kenbaar,
en dus ten fpot van anderen zouden zyn. Om
die redenen dekten ook de kuischfle Vrou-
wen gemeenlyk haare hoofden niet, maar
droegen dezelven als een teken van kuisch-

heid gantsch bloot. Eene gewoonte die

eertyds omtrent eenige ongehuwde Meisjes

in Noord-holland min of meer in gebruik

was, en by veelen onzer Eilanders nog he-

den fland houd ; by welken men de onge-

huwde Dogters, aan de vlechtinge der hai-

ren , van de gehuwde Vrouwen onder-

fcheid.

Dan laat ons , op dat wy niet te verre

uitweiden, hier van afftappen, en liever

overgaan , om , na de befchouwing van de Ge-
jffcalte , de Kleeding en het Wapentuig onzer
Batavieren , nog eenige melding te maaken

,

van hunne natuurlyke eigenschappen en
geneigdheden, mitsgaders van hunne Spy-

ze en Drank; om dus op eene geregelde

wyze af te handelen , het geen tot den Na-
tuurlyken Staat der Hollanderen behoort.

Gelyk ’er in de lichaamlyke geflalte der

Volkeren eene zekere foort van eenheid

van gedaante en hoedanigheden plaats

grypt, die, het zy dezelve uit het klimaat

of uit de leevenswyze ontflaat, aan ieder

Volk alleen, of ten minften, by uitflee-

kendheid, boven anderen, eigen gefield

mag worden ;
even zoo is ’t ook gelegen

met den natuurlyken inborst, en de hoe-

danigheden van den geest, met de gemoeds-

bewcegingen, of met het geene men ei-

gent-
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gentlyk het Temperament noemt. Hier van
bedient men zig zelfs tot onderfcheidinge

der Natiën van geheele Waereldgedeelten

:

en dus noemt de Ridder ltnn;eus de Ame-
rikaanen Cholerik , toornig ; de Europeaa-

nen Sanguineus , bloedryk of driftig; de

Aziaanen Melancholïk

,

droefgeestig
; en de

Afrikaanen Phlegmatik , traag, enz. Dog
deeze zoo algemeene bepaalingen , fchoon

- ze , over ’t geheel genomen , eenigen fchyn

hebben, zyn aan veelvuldige uitzonderin-

gen onderworpen; aangezien men de Tem-
peramenten, onder de verfchillende Vol-

keren van het zelfde Waerelddeel, zeer

vermengd ontmoet, en ’er onder ieder zoo
wel vluggen, toornigen en driftigen, als

droefgeestigen en traagen gevonden wor-

den. Duidelyker ziet men , dat ’er , hoe-

wel ook dit nog al merkelyke uitzonderin-

gen hebbe, dat ’er onder de Volkeren van
ieder Waerelddeel verfchillende gemoeds-

neigingen heerfchen, naar maate dat ze

digter by een koud of heet klimaat woonen.
Dit onderfcheid gaat in Europa, om ons

binnen ons Waereldsgedeelte te bepaalen,

al vry algemeen door. Dus vind men , by
voorbeeld , de Spanjaarden en Portugee-

zen ,
die over ’t geheel , mager ; taai en

droog van Spieren zyn
,
gewoonlyk vlug en

fyn van oordeel, dog van een wreeden

aart; de Italiaanen, die zeer aandoenlyke

Zenuwen hebben , veelal agtérdogtig en

listig; de Franfchen, die in een bloedryk

geftel vlugge geesten bezitten, vlug van
oor-
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oordeel., maar wat onbeflendig. En zoo
zyn de Duitfchers, om eindelyk wat nader
tot onze oorfpronglyke Natie te komen,
doorgaans van een gemengd bloedryk en
wateragtig Temperament. Hier door le-

vert ons deeze Natie fterke, groote, kloe-

ke, moedige, manhafte Menfchen
;

die*

alhoewel ze met de vlugge , fyne , en fchie-

lyke geestigheid der overige Europifche
Volkeren min begaafd fchynen , niet te

min van een beftendiger gedrag, van een
vaster en bondiger oordeel dan veele ande-

ren zyn; en hunne gemoedsdriften, op
eene langzaame welberedeneerde overwee-
ging, ftandvastiger en geregelder bellie-

ren. Men vind hen over ’t geheel afkee-

rig van onmenfchelyke wreedheid, en niet

wraakgierig , dog moedig en yverig ter

handhaavinge hunner algemeene Vryheid
en Welvaart. Ze zyn gastvry, openhar-

tig ,
kuisch , eerlyk en getrouw aan hunne

Verbonden; in ’t kort, men ontmoet in

hun die hoedanigheden der menschlykheid,

welken, volgens de natuurlyke ingefcha-

penheid
,

gefchikt zyn , om iemand tot een
natuurlyk goed Mensch te maaken. En in

dat eigenfte licht mogen wy ook onze Ba-

tavieren befchouwen. Aframmelingen van
de Voorzaaten onzer Broederen , de Duit-

fchers, zynde, vind men hen ook, door
de natuur , met die voortreffelyke hoeda-

nigheden befchonken. Zoo vertoonen ze

zig aan ons in dien tyd, toen ze, door

geene vreemde Natiën verbasterd, in hun-

nen
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nen eeuvoudigften Natuurftaat , een won- de hol-

der van Deugd en Menschlykheid in der land-

Romeinen oogen geweest zyn. Men hoo-

re TACiTus deswegens van de Duitfchers

getuigen, ,, dat by haar de goede zeden

„ van meerder krachte zyn dan elders de

goede Wetten”: welke loffpraak ten

hoogften roem Hrekt van een Volk, dat

toen op zig zelve Hond, en met geene
vreemdelingen vermengd was. Men vind

tog by meest alle Volkeren , die door gee-

ne befchaafde Wetten en Zeden, als men
’t zoo noemen moet, beftuurd worden,
eene foort van woestheid en ongetemde
vryheid; hoedanig iets geen plaats had by
onze Voorzaaten. Zy verleenden in te-

gendeel alleszins de uitfteekendfte blyken

van een natuurlyk weldenkend Volk; ’t

geen men gedeeltlyk voor eene eigenaarti-

ge uitwerking hunner temperamenten mag
houden, en verder aanzien als het gevolg

van eene zekere aankleeving, aan de Ze-

den en Wetten der Godvrugtige kinderen

van Noach , of die der Aartsvaderen. On-
,der het Godsdienftige aankweeken van het

natuurlyk ingefchapen denkbeeld van een

eeuwig onbegrypelyk Opperweezen, dat

door geen aardsch vernuft te bevatten is

,

namen zy de pligten der Menschlykheid be-

ftendig in agt. Zy beledigden niemand,
dan die hen beledigde; en fchoon ze held-

haftig en oorlogzugtig waren , vlogen zy

egter niet ter heirtogt , zonder te overwee-
gen , of zy een regtvaardigen oorlog voer-

den.
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den. Zy namen ook geene Landen in be-

zit, dan zulken, die hun, door het regt

der Natiiure, als eerfte bezitters toekwa-

men. En , ’t geen hier wel byzonder aan-

merkenswaardig is, men vind niet, dat on-

ze Batavieren ooit meerder begeerd heb-

ben, dan in de regtmaatige bezitting van
hunne eigen Landpaalen te blyven; zelfs

verkoozen zy , in de fchoonfte gelegen-

heid, om over andere Volkeren te kunnen
heerfchen , een getrouw Bondgenootfchap

,

boven de Opperheerfchappy. Dit zag men

,

toen civiLis , met zyne Batavieren, de

Trierfche , Franfche, Langrefche, Drent-

fche en andere Volkeren onder zig getrok-

ken had ; alle die Volkeren bleeven niet te

min onder hunne eigen Overften en vastge-

ftelde Regeering; en civilis haakte naar geen
meerder invloed op hen , dan dien van een

Befchermer en getrouwen Bondgenoot. De
Batavieren, wel verre van zig, door hun-

ne eigen magt en kragt, eenig Opperbe-
wind over hunne nagebuuren aan te maa-
tigen , ftelden hunnen grootften roem in

anderen te helpen; en waren, uit dien

hoofde, by alle Volkeren, zeer hoog ge-

agt, als getrouwe Vrienden en Befcher-

mers. Ja , dat meer is , zoo men de be-

rigten van hunne oorlogen en daaden op-

merkzaam naleest, zal men wel vinden,

hoe andere krygslieden, in of na de veld-

flagen en overwinningen , op roof en buit

verhit, zig in redenlooze moordenaaryen
te buiten gingen : maar nooit ziet men zulks

van
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van onze Batavieren vermeld , hoe gewel-

dig zy ook het doodflaan in den llryd oef-

fenden. Ook namen zy hun deel van den

buit niet dan regtvaardig: en zyn woord
te breeken, zelfs aan den verwonneling,

was ter onuitwischbaare fchande: dit ver-

weet civilis , met afkeer , zynen Bondge-

noot classicus, toen de Roomfche ben-

den, tegen woord en eed, na de over-

gave van ( Vetera
'

) Zanten, vermoord ge-

worden waren. Het eens gegeeven woord
was in ’t geheel ten hoogften heilig; dat

hielden zy ongefchonden tot op den dood

;

van waar ze ook , wanneer zy hunne vry-

heid door het fpel, op ’t welk zy zeer ver-

flingerd waren, verbeurd hadden, dè fla-

verny liever aannamen, dan dat zy hun
woord niet gefland zouden doen. Voorts
wierd de kuischheid als eene der grootfle

deugden onder hen geroemd. Niet tegen-

gaande de aanlokfelen der natuure, by de

fchoone Kunne, op den ontblooten boe-

zem, en door het eng fluitende gewaad
heen dartelden , was nogtans de Huwe-
lyksband ,

by de Gehuwden , heilig en on-

bevlekt; en de Eerbaarheid het beftendige

fieraad der Maagden en Jongelingen. Dee-
zen, door geene onrype driften afgemat,

beteugelden hunne driften , tot dat de man-
baare ouderdom de kragt der lendenen be-

vestigd had, ter voortteelinge van gezonde

en fterke Kinderen : ook mogt geen Jonge-
ling zig, voor den ouderdom van twintig

jaaren, in den Egt begeeven. De liefde

tot
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dk hol- tot hunne Ouders en Geflagt was de band
land- van eendragt der Huisgezinnen, in Vrede ,

natie. en Pikkel tot Heldenmoed
, in Oorlog.

De Menschliefde in ’t algemeen, en wel
byzonder de weldaadigheid en herbergzaam-

heid aan de vreemden, waren de wagters

aan hunne huizen. Een vreemdeling wel
te doen, merkten zy aan als eene bron van
zegen voor hun huisgezin. Hem van den
eenen gulhartigen disch tot den anderen ge-

leidende , was ’t hun genoeg een dankbaar

hart te ontmoeten; en den ondankbaaren
aan de flraffe van zyn eigen gewisfe over
te laaten. Ook waren zy zeiven ten uiter-

Iten dankbaar voor genooten weldaaden:
die een Batavier wél deed , kon Raat maa-
ken , op een dankbaar hart , eene gastvrye

tafel , en befchermende wapenen. Zelfs

waren ze deswegens erkentelyk aan hunne
vyanden : civilis fpaarde Keulen , in ver-

gelding der weldaad, die ze voorheenen
aan zynen Zoon beweezen had. Hunne
vermaarde dapperheid in ’t ftryden , en on-

vertfaagdheid voor den dood , was het uit-

werkfel van een heldhaftig gemoed, dat

zig geener misdaaden bewust was. Voor
de edele Vryheid hadden zy eene onover-

winnelyke zugt: maar dezelve wierd, als

zynde zy verre van dat doldriftig denk-

beeld, dat veelen aan het woord Vryheid

hegtten , door hunne Oudften en Edelften

geregeld beftuurd; en hunne Princen hand-

haafden den luister dier Vryheid , door haar

te befchermen, en zelven boven anderen

in
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in deugd en heldenmoed uit te munten.
Willekeurige ongebonden Vryheid was hun
affchuwelyk; maar de Vryheid aan haard
en disch, in de ongekrenkte behouding
van den eerlyken en natuurlyken eigen-

dom hunner bezittingen , was de waare
Vryheid, die ze ten allen tyde zoo ftand-

vastig en getrouw handhaafden. Goud en
en fchatten begeerden ze niet; elk was ver-

genoegd met zyn deel: des ontrustte de
Woeker of Gierigheid hen niet in hunne
bezittingen ; en de Tyranny knevelde on-

ze Landzaaten in geene banden eener wil-

lekeurige Opperheerfchappye.

Overeenkomftig met dit alles , mogen
wy zekerlyk op de Batavieren , onze oud-

ile Landzaaten, roemen, als Menfchen,
die zeer verheven en natuurlyke deugden
bezaten : dog ondertusfchen verdenke men
my niet, als wilde ik hen voor volmaakt

in alle deelen doen doorgaan. Dit zou ge-

wis het Menschlyke te boven ftreeven.

Neen ! onze Batavieren waren Menfchen

;

en de natuurlyke driften ,
die , zelfs in den

volmaaktst deugdzaamen Mensch, nu en

dan of te fterk of te flap werken , Helden

hen , met alle Adamskinderen , bloot aan

het onvolmaakte. Dit getuigen ons hunne
Wetten; welken hier, gelyk by alle ande-

re Volkeren, haaren oorïprong verfchul-

digdzyn, aan voorkomende wanbedryven.

Hunne ftraffen tegens de onkuischheid gee-

ven te kennen, dat, hoe zeer zy in deeze

Deugd uitmuntten , ’er nogtans onder hen

III. deel. Hh wa-
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waren die hunnen zuiveren Raat bevlekten

:

het vonnis der Luiaards meld ons, dat ’er

traagen waren : de fchande van Bloohartig-

heid, en de Onëere hun gedreigd, die ’t

Vaderland en den Overften ongetrouw wa-

ren, Verflrekt tot een blyk dat ’er ook
fomtyds bloohartigen en trouwloozen on-

der hen gevonden wierden : en de boeting

van de zulken, die de geheiligde plaatfen

oneerbiedig bezogten, toont, dat ’er ins-

gelyks by fommigen onagtzaamheid op dit

Ruk plaats had. Daar benevens kan men
hen niet wel vryfpreeken van eene al te

verregaande fpeel-en dobbelzugt; mitsga-

ders van eene al te flerke neiging tot flemp-

partyen , en eene overdaadigheid in ’t drin-

ken op hunne Gastmaalen; waar omtrent

egter de natuur van ’t klimaat, in hunne
omRandigheden , eenigermaate ter hunner
verfchooninge kan dienen. Kortom, men
befpeurde ook wel alle menschlyke gebre-

ken , waar tegen de Wet der Natuure haare

billyke grondregels Relt, onder dit Volk;
dan ’t bezat, uit hoofde van eene over ’t

geheel deugdzaame gemoedsgeflalte , van
een ongeveinsd en goedhart, minder On-
deugden dan andere Natiën ; en veele mis-

daaden, die laatere dagen eerst in zwang
gebragt hebben , waren hun onbekend. Ook
wist men van geen yverende Zielenbeheer-

fchers, van geen heirkragt van Rechtsge-

leerden, van geen Gedingbezorgers, of
Gerechtsdienaaren , welken , uit heersch-

zugt of eigenbelang, de eenvoudige ge-

bre-
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breken, die, uit een vrienclfchaplievend

hart , met een , ik vergeef het u , myn
Vriend , myn Broeder , konden beflist wor-

den ,
tot misdaaden hervormden. Het na-

tuurlyke een of tweevoudige, in ’t weder-

geeven van het ontvreemde of vermiste,

was hun Hoofdwet , en eene bezadigde kas-

tyding, zonder perfoneele wraak, flrekte

ten fteun hunner Vierfchaare. Wy willen

derhalven onze Batavieren niet vry plei-

ten van alle gebreken , maar meenen , op
al het bygebragte, grond te hebben, om
ftaande te houden , dat zy , niet tegengaan-

de hunne gebreken, boven veele Volke-

ren van dien tyd , door hunne goede hoe-

danigheden, uitmuntten. En hier mede
zouden wy van dit onderwerp afzien, was

’t niet dat eene befchuldiging van Luiheid

,

den Batavieren aangetygd, ons noodzaakte

daarop nog kortlyk Haan te blyven. Men
beroept zig in deezen op tacitus, die zegt,

„ dat fy buiten den oorlogh haar tydt meest

5 ,
overbrenghen met ledigheyt; de luyheyt

„ beminnen ; dat haar gebruyk is gantfche

„ dagen aan den hacrt , of by het vyer te

,, fitten, en dikwils tot laat op den dag te

,, flaapen”. Dan , deeze befchuldiging

ftrookt niet wel met het geen ons tacitus

tevens van hun meld, wanneer hy fchryft;

„ Dat ze de leuie , en llappe bloode Men*

„ fchen , en die in onnutte ledigheyt ydel

,, en eerloos henen loopen , verdrenken in

„ modderigh water en moerasfchen , duy-

,, kende hare hoofden onder water, en

Hh 2 „ wer-
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,, werpende een horde op defelfde”: en
verder zegt: „Indien het Vrydom, waar

„ in fy gebooren zyn langhen tydt door

„ geftadighe vrede en ledigheyt als flape-

„ righ wordt; foo trekken vele van de

,5 edelfte Jongelinghen van felfs na die vol-

„ keren, die als dan eenighe oorloghe

„ voeren: want ruste is gantsch onaange-

„ naam voor dit volk”. Dit getuigenis

verbreekt zekerlyk genoegzaam de kragt

der befchuldiging van Luiheid , zoo algemeen

opgenomen ; als zynde zulk eene llrafoefe-

ning en zulk eene werkzaamheid volftrekt

oneigen aan een Volk, dat zig aan de Lui-

heid overgeeft. Dan ’t is nietnoodig taci-

tus , in dit geval , zig zelven te doen tegen-

fpreeken ; nadien men ’t aangehaalde , waar
op men eene befchuldiging van Luiheid

grond, zeer gemaklyk in een goeden zin

kan verftaan. Als men maar agt geeft op
de onderfcheiden manieren en zeden van
de Romeinen , en die der Duitfchers,

zal men terftond kunnen bemerken , dat

’er niets ten nadeele van onze Batavieren

in opgeflooten ligt. Zy tog hadden geen
Schouwfpelen

,
geen dagelykfche Volks-

vergaderingen, geen ontellyke Vierdagen

van Goden en Godinnen
,
geen Philofophi-

fche Schooien, en wat ’er meer van dien

aart by de Romeinen te vinden was , in een
woord, zy hadden geene andere uitfpan-

oingen, dan die de eenvoudige Natuure
hun aan de hand gaf. Indien ze het noo-

dlge voedfel voor hun huisgezin verzorg-
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den , ten dien einde flegts eene kleine

flreek lands bearbeidden , en een vereischü

aantal van Vee voor hunne huisgezinnen

bezaten, verzuimden ze, wanneer ’er op
alles goede orde gefield was

,
in ’t fluk der

Huishoudinge niets. In zoodanigen toe-

fland waren ze wel te vrede; genoeg was
hun genoeg, en fchatten hielden ze voor
een lastigen overvloed. Zulk een Volk
nu befleedde het overige van den tyd na-

tuurlyk, met aan hunne lichaamen rust te

geeven, hun gemak te zoeken, zig door
den flaap te verkwikken , en verder alles

aan te wenden , wat ter hunner verfrisfin-

ge en verflerkinge kon dienen : hoedanig

eene leevenswyze den arbeidzaamen Duit-

fchers nog heden eigen is. Een Westfa-

linger arbeider , by voorbeeld , flaat in on-

ze dagen bekend, voor flerk, yverig en

kloek in zynen arbeid : hy zal , weeken ag-

ter een, ’s avonds ten negen imren ter

ruste gaan ; ’s morgens voor den dageraad

den arbeid weder aanvangen ; en den gant-

fchen dag met eene ongeloovelyke kragt

doorwerken. Maar als de arbeidstyd voor-

lay is , wanneer hy den hooi- en koornbouw
in dit Land heeft helpen volvoeren, dan

trekt hy ’s winters naar huis , en verteert

aldaar zyn gewonnen voorraad, met vrede

en rust, onder zyn huisgezin. Hy flaapt

dan onbekommerd de gcheele lange win-

rernagten door , houd zig by daag ledig in

huis , en vernieuwt zyne kragten tegen den

zuuren arbeid van den aanftaanden zomer.

Hh 3 Geen
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Geen Schouwfpelen , drinkgelagen
, of an-

dere afleidingen, die de dartele Stedelin-

gen voor bezigheden willen doen door-

gaan, ftooren hem in ’t zoeken van ge-

mak en rust. En even zoodanig een
denkbeeld heeft men zig, myns agtens, van
onze oude Batavieren te vormen. Zy wa-

ren van natuure niet lui en traag; die ver-

denking vervalt van zelve, door het getui-

genis van hunnen yver en hunne vlugheid

in alle lichaamiyke oeffeningen: maar ze

beminden de Rust, als de Arbeid onnoo-
dig was. En voorwaar, wie is ’er onder

ons, die hen hier in niet navolgt? Hoe me-
nig Hoveling en ryk Koopman in ’s Hage,
Amfterdam, Rotterdam, en elders, biyft

niet , als zyne omftandigheden het hem toe-

laaten, aan het zagte en warme dons tot

diep in den dag gekluisterd? En wie onzer

Natie durft op eene altoos in agt genomen
waakzaamheid , op eenen fteeds aanhouden-

den yver roemen , zonder dat , om ons Hol-

lands fpreekwoord te gebruiken , het bedde

zulks hoore, en ’er middaguiltjes geknapt

worden ? En zou men ondertusfehen onze
Hollanders niet te kort doen , indien men
ze daarom van eene haatlyke Luiheid be-

fchuldigde? Gewislyk ja; dit tog is niet te

wraaken, als men zig voor ’t buitenfpoori-

ge wagte: ons klimaat, ons lichaamsgeflel

vordert zidks vry algemeen , en heeft het

dus ook natuurlyk van onze Voorvaderen
geëischt; des zy daarom niet te berispen

zyn. Wanneer men dit gadeflaat, bemerkt

men,
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men , hoe men tacitus moet verftaan , als

hy zegt: ,, Een wondere verfcheydcnt-

„ heydt van natuyren , dat defe felve Vol-

„ keren de luyheyt foo beminnen, en de

5 ,
ruste foo feer haten”. Een op zig zel-

ve tegenflrydig gezegde
, dat , zoo wy ver-

trouwen , niet wel te verftaan , of gemak-
lyk overeen te brengen is , dan volgens de

voorgeflelde opheldering
; des wy ons over

deeze befchuldiging niet verder behoeven
uit te laaten.

Verder ftaat ons hier, ten flot der be-

fchouwinge van de natuurlyke hoedanighe-

den der Batavieren , nog aan te merken

,

dat zy, ten opzichte van hun verftandlyk

vermogen , ook aller agting verdienden.

Zy waren natuurlyk begaafd met een

fchrander, bezadigd oordeel, als mede vol

beleid, zoo in hunne geestlyke en burger-

lyke zaaken, als in hunne krygshandelin-

gen : waar van ons de Gefchiedenisfen over-

vloedige blyken verleenen. En fchoon men
niet kunne zeggen , dat zy veel werks maak-

ten van de befchaavende Weetenfchappen,
’t welk aan hunnen toeftand niet eigen

was, zoo weet men egter, dat zy geen ge-

ring vermaak fchepten in de Dichtkunde;

het uitwerkfel niet van een loggen en traa-

gen Geest , maar van een wel vergenoegd

en vrolyk gemoed. Het dichten en zingen

van allerleie Liederen en Heidenzangen,

naar hunne Barden of Dichters , Bardzan-

gen geheeten ,
verleevendigde hun hart,

en was byna onaffcheidelyk van hunne
H h 4 vro-

k \
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vrolyke maaltyden en uitfpanningen
; ja,

vergezelde hun in den ftryd. Het zeggen van
den Engelfchen Dichter dryden, „ dat de

„ zaaden der Dichtkonfte het Menschdom,

35 zelfs het allerwoestfte gedeelte, ingeplant

„ zyn”, is eene grootfche loffpraak der

Poëzy; van welke bondigheid onze, hoe-

wel min of ineerbefchaafde, Batavieren ook
ten bewyze verftrekken : want zy bezaten

,

niet zoo zeer door aangekweekte konst,

als wel door de Natuur, eene zugt tot het

zingen en dichten van Liederen , het maa-

ken van Verskens en Rympjes; dat ook
nog heden by uitftek aan de Duitichers, en
bovenal aan onze Hollanders

, eigen is. Dan
wy ftappen hier van af ; als kunnende ons

ter deezer plaatfe niet wel breeder ophou-
den, met byzonderheden, welken ons on-

gevoelig zouden inwikkelen , in de verhan-

deling en vergelyking der Zeden onzer

Landzaaten , die vervolgens in ’t voor-

bygaan nader aangeroerd dienen te wor-

den.

Het dus ver flaauwlyk gefchetfte zy dan
genoeg , om , naar ’t bedoelde oogmerk

,

een algemeen denkbeeld te geeven van de

voornaamfte gemoedsbeweegingen , die ,

zoo uit de natuur onzer oude Natie, als uit

den aart des Lan ds zelven , voortvloeiden.

En dit, ten opzichte van de Batavieren,

als de eerfte en zuiverfte Inwooners van
dit Land, kortlyk voorgedraagen hebben-

de , zouden wy nu , ingevolge van den leid-

draad van het voorige Hoofdftuk , zulks ook
moe-
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moeten nafpooren in de verdere voorgeval- DE HOl*
len Volksvermenging. Dog hier toe ont- la\d-

breekt het ons aan genoegzaame berigten; SCHE

en ’t zou dan daar en boven noodigzyn,
NvTIR ‘

de geftalte en den aart der nabuurige of

overgekomen Volkeren onderfcheidenlyk

na te gaan
; ’t welk geheel buiten ons be-

llek zou loopen. Wy laaten dit derhalven

liever onaangeroerd; te meer, daar de

voornaamlle Volksvermenging tog onder

de oorfpronglyke Duitfchers zelven geblee-

ven is; en het geen wy uit tacitus en
cüesar op de Batavieren betrekkelyk ge-

maakt hebben, veelal de Duitfchers, en
byzonder de Nederduitfchers , in ’t alge-

meen betreft. Men vind, ik weet het,

hier en daar nog al onderfcheiden befchry-

vingen van eenige byzondere Volkeren,

vooral van de Vriezen, Kaninefaaten , Me-
napiers , enz. dan wy vinden ze gemeenlyk

te duister , om ’er in onze Natuurlyke His-

torie van Holland bepaaldlyk gewag van te

maaken. Wyders zyn ons niet onbekend
eenige afbeeldingen van de gellalte , drag-

ten ? en wapenrustingen , der Gepiders ,

Herulers, Sueeven, Gothen, Wandaalen,
Markomannen en Quaden, welke Volke-

ren geagt worden hier te Lande mede ge-

huisvest te hebben. Men vind ze by el-

kander in zeker niet onverftandig gefchree-

ven Werkje, getyteld, de Nederlandfche

Oudheden , uitgegeeven door j. van royen.
Dan die afbeeldingen, fchoon ’t Werkje
zelve zyn waardy hebbe, befchouwen wy

Hh 5 als
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als verfierd; ze fteunen ten minften op
gancsch geenen grond , en zyn geheel ont-

leend, of uit de hersfenbeelden der teke-

naaren, of uit eenige laatere dragten; als

die der Hollandfche Graaven, derPanduu-
ren, Croaaten, Husfaaren , Uhlaanen, en
foortgelyken , welken overvloedig te vin-

den zyn. Die ’er egter iets mede op mog-
te hebben , kan ze in ’t gemelde Gefchrift

nazien; maar beter, overeenkomftig met
onze afbeelding en de waarheid , kan men
in dit opzicht met elkander vergelyken , de

beeldjes en fieraaden in de Kaarten van al-

ting ,
waarin naauwkeuriger gevonden kan

worden, het geen men hier omtrent, naar

de verandering der tyden , bovenal heeft

gade te flaan. Dan , voor zoo verre wy
liefst het onzekere voorby Rappen, zullen

wy alle die twyffelingen laaten rusten , en

ons wenden tot de befchouwing van de

kleeding en de hoedanigheden der Holland-

fche Natie; zedert die tyden dat ze, on-

der den naam van Hollanders , in ’t alge-

meen , door Europa bekend , en ais een ei-

gen ,
uit de Batavieren , Franken en Vrie-

zen oorfpronglyk Volk tot op deezen dag

gebleeven zyn : welk tydftip , volgens het

gezegde in het voorgaande Hoofdftuk , aan-

vanglyk te brengen is , tot de Agtfte , Ne-
gende en Tiende Eeuw.

Dit onderwerp ligt mede onder eene

merkelyke duisterheid;dog laat ons bezien >

hoe ver wy ’er in konnen doordringen.

Men vind , om dit voor af in agt te nee-

men

,
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men , ter Stede Amflerdam , een zeker

Beeld van een hoogen ouderdom , dat nog
heden een overtuigelyk bewys draagt , van

de geflalte en kleeding der oude Nederlan-

ders, in de Agtfle Eeuw, na chrtstus ge-

boorte. Dit Beeld flaat voor de floep van
een oud Gebouw, op de Nieuvvezyds Voor-
burgwal , over de Kolk , en draagt heden
den naam van Steenen Roeland. Het zelve

is ongetwyffeld de afbeelding van zekeren

roeland of roland ; beroemd door veele

heldendaaden en lotgevallen, die aanlei-

ding gegeeven hebben, tot het verüeren

van veele avontuurlyke ontmoetingen , die

hem overgekomen zouden zyn
; waar me-

de wy ons niet zullen ophouden. Het ze-

kere dat ons de Historiën
, hem aangaande

,

opleveren , komt kortlyk hier op uit. Hy
was een Graaf van Angers , en een Neef
van CHARLEMAGNE, of KAREL DE GROOT.

Men fielt zynen dood , omtrent het jaar

778, wanneer hy, na ’t bedryven veeler

heldendaaden , uit Spanje te rug keerende

,

door de Gasconjers in ’t Pyreneefche ge-

bergte verflaagen zou zyn. Deszelfs roem
' en agting is verder zoo groot geweest , dat

men, ter zyner gedagtenisfe , zyn Beeld,

aan verfcheiden openbaare Marktplaatfen

,

heeft opgerigt (*): by welke gelegenheid

dan ook dit Roelands-beeld , zoo als de Heer
WA-

Eginhart, in vita Carol. Mngni. Baronius ,

A. C. 778 & 812. Diiïion. de moreri , Jtus U\nom
ROLAND,
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. wagenaar , in zyne Befchryving van Amfler-
dam (*) , met recht naastdenkelyk oordeelt,

ter gemelder plaatfe te AmRerdam gefield

zal zyn; als zynde die plek, gelyk hy ge-

grond vermoed, eertyds eene openbaare

Marktplaats geweest. Voor ’t overige kun-

nen wy, even zoo min als de fchrandere

wagenaar, de volflrekte tydsbepaaling der

opregtinge van dit Beeld aanduiden; dan
wy houden het niet te min voor zeer waar-

fchynlyk, dat men ’t niet lang na ’s Heids
overlyden geplaatst zal hebben. Wanneer
men nagaat, dat het Steenhouwen, naai-

den Gothifchen trant, in die dagen reeds

zeer gemeen was ; en dat men verfcheiden

ruime
,
groote Gebouwen en Kerken be-

gon te Richten, in welker nisfen allerleie

Beelden van Heiligen en Christengeloofs-

helden geplaatst wierden;als mede dat men
diestyds gehoon was de beeldtenisfen van
groote en beroemde Helden, op open plaat-

fen en markten te Rellen
; zoo zal men ’t

met my, vertrouw ik, zeer waarfchynlyk

vinden, dat ook de gemelde roeland, om-
trent dien tyd , door de oprigting van dit

Beeld , in zyne natuurlykc gedaante en wa-
penrusting , vereeuwigd is geworden. Ons
hier op verlaatendc , mogen wy het zelve

aanzien als een GcdenkRuk, dat ons een
merkwaardig bewys van de geRalte onzer

Landzaaten in die dagen aan de hand geeft :

en

(*) J.
wagenaar, dmjlerdam, IV. D. I. B. bl.

414. in Fol. en VIII. St. bl. 8, in 8vo.
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en het toont ons dan , als men ’t opmerk-
zaam befchouwd , dat ze van zulk eene bui-

tengewoone grootte en kloekte niet waren

,

als fommigen den ouden Duitfchen toeëi-

genen. Want dit Beeld van roeland , die,

met de overige Franken onder charlemag-
ne, gelyk ook die Vorst zelve, van Duit-

fche afkomst was, (als beftaande de Natie

uit Duitfche Batavieren, Franken, Vrie-

zen, enz.) brengt ons geen Reuzengellal-

te, maar alleenlyk de gedaante van een
kloek welgemaakt Mansbeeld, van eene

llerke en ryzige Mansgeftalte , onder ’t

oog; hoedanigen ’er nog heden veelen in

ons Land te vinden zyn. Immers beloopt

de gantfche lengte , zoo ik het wel hebbe ,

de voeten , die in den grond liaan , daar

by geraamd zynde , niet boven de zes voe-

ten: eene vry doorgaande kloeke geftalte

onder onze Natie , of de Duitfchers. Aan-
merkelyker is de forsheid en de breedte

van de fchouders en de Borst; dan het

Pantfer, dat hy aan heeft, vergroot dit

niet weinig. En wat de verdere kleedy be-

treft, die houden wy voor egt oud Hol-

landsch of Nederduitse^ ; dewyl de laatere

kleeding ’er eenige betrekking op heeft, en
dezelve den overgang van die der vroegere

Volkeren van dit Land
, en van de Romei-

nen, volftrekt aantoont. Want onder het

Pantfer, of het Borstpantfier
, dat naar

den Romeinfchen en ouden Bataaffchen

trant, zonder mouwen, met een open
hals, het lichaam bedekt, befpeuit men

een
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een nederhangenden (Sagulmï) of Wapen-
rok; die, met vry ruime plooien, van de

heupen tot aan de kniën nederhangende,

de fchamelheid geheel bedekt. Voorts

fchynt het Beeld bloote dyen en beenen te

hebben , of liever lange kousfen , die tot

hoog aan de dyen opftroopten , te vertoo-

nen: welk laatfte ik voor waarfchynlykst

houde , te meer , om dat zulke lange kous-

fen, in en na dien tyd, in gebruik geweest,

en gebleeven zyn ; van waar men de oude
Frankfche Koningen, en onze eerfte Graa-

ven mede aldus afgebeeld vind (*). Wy-
ders vertoont het Beeld aan de armen een

Onder-wambuis , met geplooide mouwen

;

en het heeft , volgens wagenaar
,

dat ik

uit den Rand insgelyks geloof, een opge-

heven zwaard in de hand gehad. Ten
laatfle is voor een befchouwer van dit Beeld

nogbyzonderaanmerkeïyk, de Hoed ofBon-
net ,

die gantsch naby komt aan de Mutfen of
Kaproenen , welke in de Twaalfde en Veer-

tiende Eeuw hier te Lande zeer gemeen wa-

ren ; zynde eene ronde kalot , met een uit-

fteekenden rand en hoeken ; waar van wy
vervolgens nader zullen fpreeken. Men vind

dus in dit Roelands beeld , dat by ons , zoo
uit

(*) Men zie hier omtrent de afbeeldingen van
cloveus, en andere oude Franken , onlans in Vrank-
ryk uitgegeeven , onderden tytel van ’

-’>t ie T,ii~

leur , Plande I. figuur K. daar juist dezelfde klee-

dy voorkomt; dog die de Aurheur aan de Veertien-

de Eeuw toefchryft.
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uit den tyd als verdere omftandigheden

,

doorgaat , voor een zuiver overblyffel der

Oudheid , van de Agtfte Eeuwe , eene ge-

noegzaam duidelyke egte afbeelding van

de geftalte en wapendragt onzer Volkeren

van dien tyd. En men merke daar omtrent

aan ,
dat de toeltel in laatere dagen , fchoon

dezelve veel prachtiger wierd , en door
een toeneemenden zwier niet weinig ver-

anderde , nogtans deezen zelfden trant een

langen tyd vertoonde. Hy , dien ’t gelus-

te , kan dit nagaan , door ’t befchouwen
van de afbeeldingen der Graaven , zoo by
goudhoeven en scRivERius , als wel byzon-

derby ludolf smids, in zyne korte Leevens-

Jchets en Afbeeld . der Graaven van Holland.

En men zal aldaar de Afbeeldingen van aar-

nout, dirk den IV,FLORisden II, vooral

die van dirk den VII, en willem den I,

zeer naby vinden aan ’t bovenfte gedeelte

van dit Beeld van roland of roeland;
dien wy, met al het overige der twyffelagti-

ge Eeuwen , nu verder daar zullen laaten.

Men zie alleenlyk nog een fchetsje van zyn
Beeld , in ’t verfchiet van ons tweede Plaat-

je; welks twee Hoofdbeeldjes ons nu lei-

den, ter befchryvinge der dragten onzer

Natie van wat laatere Eeuw. Maar moge-
3yk oordeelen fommigen, dat wy eeniger-

maate buiten onze taak gaan , met ons zoo
ongevoelig in te wikkelen in het nafpooren

van de kleeding onzer Voorzaaten. Dit

fchynt, ik beken het, in den eerften op-

flag al vry wat gronds te hebben ; nademaal
de
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de Modes geen natuurlyke voortbrengfels

,

maar Menschlyke verkiezingen zyn ; waar
omtrent, gelyk men zegt, zoo veele hoof-

den , zoo veele zinnen , gevonden worden.

Dan ,
wy vertrouwen dat men ’t ons , in-

dien men ’t Ruk nader overweegt ,
niet

ten kwaade zal duiden , dat wy ook dit on-

derwerp in ons bellek ingevlogten hebben.

De Menschlyke kleeding tog , ons boven alle

Dieren eigen ,
is een uitwerkfel der natuur-

lyke begeerte , om onze geflalte te verlieren

;

en ons geitel , daar wy gefchikt zyn , om
verfchillende Gewesten der Aarde te bewoo-
nen , tegen de ongeltadigheid derLugtte be-

fchermen ;
en in zoo verre is de befchouwing

der kleeding reeds niet geheel buiten de taak

der Natuurlyke Historie . Daar en boven
dient ook de kleeding ter onderfcheidinge

der Volkeren; en ’er is niets, terwyl de

Kleederen
,
gelyk men zegt, den Man maa-

ken, dat de Volkeren zigtbaarder onder-

fcheid ;
waarby nog komt , dat de Kleeding

ons dikwerf deeze en geene byzonderheden

van de neiging eener Natie aanduid : des

het, in eene befchryving der Natuurlyke

Historie van een Land zeer eigen zy, ook
hierop agt te geeven. Dit nagaande, heb-

ben wy te gereeder onze gedagten over de

Kleeding onzer Natie onverhinderd laaten

fpeelen, en ’er voorts in dit Werk gebruik

van willen maaken; te meer daar ’er, zoo

wy wel meenen te weeten , nog niets van

dien aart het licht ziet, buiten eenige denk-

beeldige Printen , zonder verklaaring. En
wy







\

VERKLAAR ING

VAN

PLAAT II.

In ’t bovenfte Vak ziet men de ryke Adelyke

dragt der Hollanderen , van de Negende tot na ge-

noeg in de Veertiende Eeuw.

Fig. i. Vertoont een Adelyk Mansbeeldje ,
gekleed

met een Wambais, Troes, Mantel enHoo-

zen. Zie Bladz. 495-514.

— 2. Verbeeld een Adelyke Dame van dien tyd.

Zie Bladz. 5 15-51 7.

Voorts doet zig , in ’t verfchiet van

dit Vak, nog op, de Afbeelding der ou-

de Hollandfche dragt van de Agtfte

Eeuw, in het beeld van Roeland, dat

men, fchoon niet gemerkt, als de der-

de Figuur heeft te tellen. Zie Bladz. 489-

493 *

Het middelfte Vak verleent ons eene Af-

beelding van de geftalte en dragt van den

Burgerftand , in de Veertiende en Vyftien-

de Eeuw.

— 4. Stelt een’ Burger Man in zyne gewoone dragt

voor. Zie Bladz. 520.

mg.
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Fig. 5. Vertoont eene Burgervrouw
, in de d ;

estyds

gebruikelyke Kleeding. Zie BI. 520-523.

Hier by komt nog , in ’t onderfte Vak
, de

kleederwyze van den Boerenftand , in die

dagen
;
zynde de Boeren in eenen hun

toen veelal eigen vegtenden Band gemaaid,

-— 6 . Vertoont een Boer, met zyn Kaproen op ’t

Hoofd, voorts in zyn Wambaisen Hansop-

broek, met een uitgetrokken Mes. Zie

Biadz. 523-5^2-

«— 7. Een Hollandfchen Boer van dien tyd, zoo

als BR Eu gel den Boerenftand tekende.

Zie Biadz. 528. En

— 8. Eene gemeene Boerin van die dagen, welke

de vegtende Boeren fcheid. Zie Biadz. 532.

\
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wy zullen , naar ’t ons voorkomt ,
onze ver-

dere aandagt hierop niet geheel onnut vesti-

gen. Ik vlei my althans met het denkbeeld

van den Leezer , ook in dit gedeelte, de hoe-

danigheden onzer Voorzaaten nader te zul-

len doen opmerken , door eene aangenaame
Befchryving , van fraaie Afbeeldingen ver-

gezeld. Ik zeg , door eene aangenaame be-

fchryving , om dat ik de meeste en zeker-

fte berichten by onze Dichters heb moeten
opzoeken ; die de daar toe behoorende by-

zonderheden nu eens èrnftig , dan eens

boertende befchreeven hebben; het welk

my de gelegenheid zal verfchaffen , om dit

anders zoo ffcroef onderwerp op eene be-

vallige wyze te verhandelen, en den Lee-

zer, zoo ik hoope, tevens nuttigen ver-

maaklyk te zyn; door hun de oude Hol-

landfche deftigheid naar eisch voor te draa-

gen.

Het eerfte Tafereel , dat zig deswegens
opdoet , is de dragt van den Adel ,

van den

Burger- en Boerenftand, van de Elfde tot

in de Veertiende Eeuw: waar omtrent wy
in de Elfde en Twaalfde Eeuw , reeds

vroeger voorbeelden ontmoeten van de

Mans kleedy der Edelen en Grooten. Die
van dirk den I

,
en zynen Opvolger , is be-

kend , onder de afbeeldingen der Graaven

;

dan buiten die hebben wy, volgens de af-

tekening van een zeer oud glas, op den
Huize van Oud Tellingen, overeenkomftig

met eenige tekeningen in een oud op Francyn
gefchreeven Boek, de Geflalte en Kleedy

III. deel. Ii van
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van dien tyd, op Plaat II. Fig. 1 . afge-

maaid. Het Mansbeeldje draagt op ’t hoofd

eene Muts, die met kerven of inzetfelen

aanéén gevoegd is. Deeze Mutfen of Bon-

net (den naam van Hoed nog onbekend
zynde)bereidde men in dien tyd van Fluweel

of Laken ; men droeg ze van allerleie ver-

we en fieraad , naar den ftand der Perfoo-

nen, en zy wierden gevoerd met eenige

ftyve Stoffe of hard Linnen , om vast op
’t hoofd te Haan. De Adel droeg ze ook
van Zyde, en, als gezegd is, met veele

inkervingen: de Burgertrant was eenvou-

diger ,
zonder inkervingen , dog met een

rand. Men noemde ze in die dagen Bon-

netten , gelyk ze dus dikwerf in ’s Lands
oude Historiën voorkomen , wel byzonder

in de verhaalen van den twist der Hoek-
fchen en Kabeljaauwfchen , die zig door

hunne roode en graauwe Bonnetten onder-

fcheidden ; dat de Dichter verhoek , in zyn
Karei de Stoute , welk Tooneelftuk een aan-

éénfchakeling van beftudeerde Oudheidkun-

de behelst , dus uitdrukt.

Als Kabeljouwfche nu de Hoekfche roó bonetten

,

De Hoekfche wederom, om hun betaalt te zetten.

Haar graauwe , fluks den kruin uitfneeden
, naar het

viel

,

Dat yders Lieverei in ’t vechten ’t lyf behiel ?
—

Deeze Bonnetten , die in de Veertiende

Eeuw, toen de Hoekfche twist op ’t he-

vigst
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vigst was , overvloedig bekend waren , zyn
zedert nog Jang in gebruik geweest ; dewyl
men ze in de tekeningen der Vyftiende en

Zestiende Eeuwe nog doorgaans afgebeeld

ziet. ’t Ontbrak ook in die oude tydcn
aan geene fieraaden , die men op dezelven

plaatlle ; de Edelen verfierden ze met
goude gespen, juweelen en pluimen; als

in het origineele afbeeldfel van jan van
wassenaar , op onze derde Plaat te zien

is. Hoedanige Bonnetten wel byzonder
den naam van Duitfche Mutfen droegen;
dat zeker Fransch Schryver doet zeggen;

Un Chappeau de Soije grize fait a fAlleman-
de , avec un grand cordon d'argent, 6? des

plumes , d'aigrettes bien argentées. Dat is.

„ Een Hoed of Muts van gryze zyde , op

„ Duitfchen trant gemaakt
;
met een groot

5 ,
lint van zilver, met pluimen, en ryk

„ verzilverde bouquetten”. Ook waren
de Roozen op de Mutfen toen zeer gemeen

;

waar van de Engelfchen , in hunne beken-

de verdeeldheden van de witte en roode

Roos , zelfs een veldteken maakten. Daar
benevens gewaagt men in die tyden, wel-

ken omtrent gelykftondig waren, met de

dagen toen de Hoekfche en Kabeljaauw-

fche twist in vollen gloed ftond, van de

Vlaamfche witte Kaproenen , welke beiden

de gemelde verhoek aldus affchetst.

De Witte en Roode Roos ontvonkten Engeland

;

Den witte Kapperoen Rak Vlaanderen in brand

;

I i 2
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Hier Schieringers, daar weer Verkopers by de Frie-

zen
;

Bronkhorften, Heekers, ’t vuur in Gelderland op-
bliezen

;

Gelyk de Kabeljouwfche, en Hoekfche hier verwoed

Het veld doen rooken van het laauw geftorte bloed.

Decze Kaproenen
, van welken de Dich-

ter hier gewag maakt , waren Hoofd-
dekzels, die de oude Hollanders en Vlaa-

mingen droegen, lang voor dat ze dezel-

ven in Mutfen hervormden; wanneer ze

echter by eenige Vlaamingen nog in ge-

bruik bleeven. Men wil dat ze van het

zelfde maakfel geweest zyn , als de Kappen
der Monniken, die nog heden den naam
van Kaproenen draagen; dat is, dat zy als

eene Muts op ’t hoofd flooten, en tevens

agter aan de kleederen vast waren. Hoe-
danig een hoofddekfel de Monniken zeker-

lyk, uit hoofde hunner aankleevinge aan

de dragt hunner Patroonen , en de Ideedy

van die dagen, toen dezelven leefden, tot

heden toe beftendig zullen gehouden heb-

ben; gelyk de Franciscaaner Monniken,
by voorbeeld, nog heden de dragt van
St. Franciscus navolgen. Men heeft ze na-

derhand, of wel in dien tyd, by de Hol-
landers Mutfen , dog by de Franfchen Au~
muees genaamd : immers zoo vind men , dat

de Monniken van St. Germain , in Vrank-

ryk, Ao. 1254, aan den Paus verzogten,

om voor de koude te mogen draagen, des

Aumuces

;

welke Aumuces

,

volgens fili-

BIEN
,
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BIEN5 niets anders waren dan une espece

de camaü de drap Jimple , ou fonré des

peaux; qui fervoit a couvrir la tête (f les

epaules (*). Dat is. „ Eene foort van

5, Mutfen of Kapotten (des CamaiU) van

5, enkeld Laken of gevoerd met Vellen;

,, dienende om het hoofd en de fchouders

., te dekken”. Men kan hier uit zeer klaar

afneemen , dat de Kaproenen hoofddekfeis

geweest zyn , die tevens over de fchouders

hingen : overeenkomftig waar mede men
ook van dezelven gemeld vind , dat zy om
den hals gedraaid wierden

;
waar uit blykt

,

dat het nederhangende Kappen geweest

zyn ;
niet ongelyk aan de bekende Noord-

hollandfche Kappen of Kapers: waar van
men, naar ’t my voorftaat, nog wel voor-

beelden in oude Schüderyen aantreft. Dee-
ze Kaproenen fchynen vervolgens van de

overige kleedy afgefcheiden geraakt , en

toen veranderd te zyn in Mutfen
;

die , of

zonder afhangfel, eenvoudig op ’t hoofd

Bonden ,
als by onzen Boer , op Plaat II.

Fig. 6; of met wrongen, randen en infny-

dingen voorzien waren , zoo als ze zig op

dezelfde Plaat , Fig. 2. vertoonen. Byde
Franfchen is ’er zekerlyk, in het woord
Chapeau , nog een fpoor van het woord
Chaperon , Kaproen , overgebleeven ; en

men vind het ook nog by ons in de benaa-

ming van Kap

$

die, niettegenflaande den
naam

(*) Filibien, Hist. de Paris
, Liv. IX. p. 428

JüÜorit. BURMANNI.

3
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naam en de dragt der Bonnetten , tot diep

in de Zestiende Eeuw, zeer gemeen aan

onze Hollanders gebleeven is. Zelfs heeft

dit Hoofdfieraad , na dat het by de Edelen
en den Burgerftand in onbruik geraakte,

nog tot diep in de Zeventiende Eeuw ftand

gehouden, by de Rechtsgeleerden en ge-

promoveerde Doétoren; die het zelve als

een eerwaardig teken by den Tabbaard
voegden

;
gelyk uit veele afbeeldingen van

Geleerden van dien tyd te zien is. Wy-
ders droegen eenigen van ouder dagen daar

onder nog eene foort van mutsjes, als Oor-
lappen. Met zulk eene voor een ieder nog
dagelyks te befchouwen Kap, pronkt het

hoofd van het metaalen ftandbeeld van den
grooten erasmus, te Rotterdam. Voorts
is in onze dagen die foort van dekfel ge-

heel buiten het gemeene gebruik , en men
bedient ’er zig alleen van by uitfteekende

gelegenheden ,
wanneer zig iemand

,
gelyk

men zegt, met de Kap, in welken naam de

Bonnet veranderd is , laat promoveeren
; het

welk, zoo yeel ons bewust is , het laatltc plaats

gehad heeft, by de Promotie van den zeer

beroemden en geleerden Heer daniel van
alphen , Griffier , mitsgaders zeer getrouw

en kundig Historiefchryver der Stad Lei-

den. Een Man , die , nog heden , de Va-
derlandlievende blyken van eenen dus te

recht gekroonden fchedcl zynen Medebur-
geren aan den dag legt; en wien wy toe-

wenfchen , dat hy zyn aangenomen arbeid

,

ter liefde myner Vaderftad , tot in hoogen
ou-
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ouderdom, volvoerd, en met eene alge-

meene goedkeuring toegejuichd moge zien.

Eindelyk kan ik, by dit befchryven van het

oude Hollandfche Hoofddekfel, niet wel
nalaaten, in ’t voorbygaan te gedenken
aan die zoo uitmuntende Bonnet, welke
ons de vrye Maagd op ’s Lands Stempel
vertoont. Dit zinnebeeld der Vryheid by
de oudfte Volkeren ontftaan, uit de dienst-

baarheid der Slaaven, die geen Hoed of

Bonnet op ’t hoofd mogten hebben , voor
dat ze als vrygemaakten erkend wierden,

is zeer natuurlyk by onze oude Landzaa-

ten aangenomen , en vooral zedert dat dee-

ze Landen vrygevogten waren
;
toen ’s Lands

Staaten, op hunne Gedenkpenningen, de

vrye Maagd , met een Bonnet of Hoed , in

’t midden eener veilige omtuininge, dee-

den nederzitten. Deeze omtuining, die

haaren oorfprong ontleent van de over-

winning, welke Graaf willem de VI, in

’t jaar 1405, op het Slot Hageftein , be-

haalde, toen hy zulk eene omtuining, met
zyn wapen in ’t midden , op zyne Munten
liet Haan , verkreeg onder het vrye beftier

Van ’s Lands Staaten , den naam van den

Hollandfchen Tuin; en men zag ’er met
recht , in llede van ’t Graaflyke Wapen

,

de vrye Maagd , met eene Bonnet op de

Speer , als ’t eenvoudigfte teken van Vry-
heid, in ’t midden geplaatst: even als de

oude Hesfen, Katten en Batavieren, eene

Kat, tot een zinnebeeld hunner Vryheid,

op hunne Blazoenen vertoonden.
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Dog laat ons ,
hier mede van de Bonnet

afftappende, voortgaan ter befchouwinge

van ’t Hoofdhair, dat zy bedekte. Dit

droeg men diestyds onbelemmerd; alleen-

lyk de Vrouwen vlogten het famen ;
maar

de Mannen liepen met ongevlogten hair;

echter wierd het, zoo als ons alle afbeel-

dingen van die en laatere tyden toonen,

tot op éene zekere langte gefnocid; men
krulde het Hair niet, maar liet het liegt en

recht hangen, tot op de Schouders. Voor
’t overige ging nogtans hunne agting voor

het Hair zelfs zoo hoog, dat men de Vor-

ften en Edelen wel , naar de verw of ko-

leur van ’t zelve , onderfcheidde ; door hun
den bynaam van den rosfen , den zwarten,

den kaluwen , den ruigen , enz. te geeven:
waar uit eenigermaate blykt, dat de oude
eenftaltige gelykheid der rosfe Batavieren

toen reeds zeer verbasterd was. Het wierd

in die dagen voor zeer deftig en eerlyk ge-

houden, zyne natuurlyke Lokken net en
wel te bewaaren; en tevens de Manlyke
agtbaarheid in een zindefyken baard, die zig

tot op de borst vlydde, te vertoonen. En
nadien onze Voorzaaten zulk ecne groote

eer in dat natuurlyk fieraad fielden; zoo
was ’er ook by hen niets hoonender, dan
deeze Manlyke flaatlykheid te onteeren.

Uit dien hoofde vind men , in de oude Hok
landfche Wetten uitdrukkelyk verbooden,
en voor ten hoogflen flrafbaar verklaard,

„ icmant/ tn arremoebcn te grppen öp
35 öe gakten 5 item, voie foo ben anbren

» ft?
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„ bp ben ïjatrc grppt/ te betbmren bpf/

„ of te beteren tot tien fctjeUnigen (*).

Wyders noemde men de hairen in de oud-

fte tyden ook wel Manen

:

eoxhorn althans

maakt gewag van de benaaming van Loc-

ken , Mannesmanen
, ïFyvesmanen , Jung-

hersmanen , dat zoo veel zegt ,
als Manshai-

ren, Vrouwenhairen en Jongenshairen.

Wat nu de verdere Kleedy der Mannen

,

in die dagen, betreft, zy droegen toen nog
een zoo eng om ’t lyf gefpannen Wambais,
dat het de ledemaaten , en vooral de borst

,

uitdrukte ; het wierd veeltyds toegereegen

;

en was van vooren langs de borst , over den

buik , bezet met een lint of ftrook , en by
de Edelen met goud of zilver. De Mou-
wen waren ’er aan vast : en op de Schou-

ders, aan den arm, was een hoog opge-

fronfelde pof, of eene troes, (dat de Fran-

fchen noemden un habit trousfé ,) met dwars-

fe infnydingen. De mouwen zelven flon-

den ftrak om den arm, ftrekten zig tot

digt aan de hand uit, en hadden hier en

daar langwerpige infnydingen; welken ge-

meenlyk , op eene voering van eene ande-

re koleur, afftaken, of ook wel faamge-

fteld waren, uit onderfcheiden koleuren

van laken; gemeenlyk naar de koleuren

van de Steden , of Banieren
,
of van de Lie-

vreien der Heeren; veelen egter droegen

ze ook naar hun welgevallen ; dog allen

had-

Keurs van Middelburg , Ao. 1217. en die van
Domburg, Ao. 1223.

I* 5
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hadden ze die foort van doorgefneeden

Kleederen , ’t zy met weezenJyke infnydin-

gen of aaneengezette Lakenfche Hukken.
Dus vind men, in de Befchryving van Dord-

recht , hoe ’er, op den zesden Maart veer-

tienhonderd twee- en tachtig
, gebooden

wierd , „dat alie Poorteren van Dordrecht

,

„ boven de twintig en beneden de festig

„ jaeren, die ter heirvaart moesten, hun

„ zouden laaten maeken doorfnede klede-

„ ren, van half rood en half wit”. Dit

heeft men, zoo wy meenen, te verftaan

van eene beurtlingfche verzetting der ftroo-

ken ,
nu eene witte dan eene roode ftrook

:

fchoon anderen hier door eene volftrekt

half witte en roode Kleeding aangeduid ag-

ten ; op die wyze als de Weeskinderen al-

daar gekleed zyn ; dan dit is van een laater

gebruik; en de eigenfehappen der doorge-

fneeden Kleederen vereischt dit niet. Vol-

gens het geen wy uit verfcheiden afbeel-

dingen dier foorte van Kleederen kunnen
opmaaken ,

oordeelen we veel eer dat ze

geweest zyn in dien fmaak, zoo als zyne
Doorlugtige Hoogheid, willem de IV,
hoogloffelyker gedagtenisfe , zig een hon-

derdtal van Hellebardiers opgerigt heeft,

die met zulke ingezette ftrooken,van oran-

ge Manche Men , der Ouden Vorflelyke

Staaftfche vlag en veldteken aanduiden
; en

,

zoo door hunne Mutfen, Hoedjes of Bon-

netten , als door de getroeste Broek , en

Roozen op de Schoenen , veel meer de ou-

de Hollandfche dragt, dan die der Zwit-

fers

,
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fers, hoewel eenigzins daar mede ovëreen-

ftemmende, vertoonen: en dus, in plaats

van Cent fuisfes , den naam van Cent Hol-

landais^oï les Cent Bataves , zouden kunnen
voeren.

Voorts waren , buiten deeze pracht van
gekoleurde, fluweele, zyde, oflakenfche

ingefneeden Kleederen , de zoomen en faa-

menvoegfels , by den Adel , ryklyk met
goud of zilver bezet; dat ’er van geflaa-

gen goud opgenaaid of in geborduurd
wierd : vooronderfteld zynde , dat het goud-

draad trekken hier nog onbekend was;

waaraan ik voor my twyffel; overmits ’er,

gelyk de geleerde Heer frans burman te

recht aanmerkt, in ’t jaar 1486 reeds van
Borduuren met Gouddraad gemeld word:
ook was het weeven van allerleie gebloem-

de ftoffen ten minften niet zeldzaam
; dan

of ze gouden galonnen weefden is duister

;

maar dit alles doet hier weinig of niets ter

zaake. Zeker is het , dat ze hunne Klee-

deren met Goud en Zilver bezet hadden;

en dat ze dezelven dus beflagen noemden:
want zoo vind men gewag gemaakt \van

„ Covels met filvere loveren feer fierlyck

„ gemaeckt ende beflagen”; welk bejlaan ,

ten opzichte van weeke ftoffen , als fluweel

,

zyde , of laken zeer oneigen is
; indien

men ’er niet door verftaan mag bezetten of

ophegten . Voor ’t overige houden wy het

daar voor , dat dit beflaan , bezetten of op-

hegten, en verlieren van de Kleederen

met goud en zilver, door de Romeinen
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hier te Lande ingevoerd zal zyn ; nademaal
onze Batavieren ? volgens tacitus, niet

veel op hadden met goud of zilver, en ’er

alleen door den omgang met de Romeinen
kennis van kreegen ; zoo dat ze het allengs-

kens van waardy begonden te agten * voor-

al wanneer hun eenig heerlyk wapentuig
vereerd wierd. En wat was tog gemeener
by de ryke Waerelddwingende Romeinen,
dan Kleederen of Pantfers met goud of zil-

ver beflaagen ? — Zoo immers fchetst vir-

gilius zynen JEneas ,

Tum geminas vestes ostroque auroque rigcntes

Extulit JEneas ;
quas illi leeta laborum ,

Jpfa fuis quondam manibus Sidonia Did«

Fecerat , tenui telas discreverat auro.

’t welk vondel dus vertaalt.

,, Daar na broght Eneas voor den dagh een paer

„ kleeden van de Sidonifche Dido, heel zinnelyck

„ op dat werck, eertyts voor hem, met haer eige

,, handen, op purper met goude bloemen zoo rycke-

„ lyck gewroght, dat ze ftyf Ronden van gout”.

Indien ’t verder waar is, dat men eeni-

ge gouden gabonnen in het opgedolven
Herculaneum gevonden heeft, dan vind ik

geen zwaarigheid om te Rellen , dat de Ro-
meinen eerst, en daar na onze Landzaaten,

ervaren geweest zyn in de konst om han-

delbaar Gouddraad te maaken en te bewer-

ken. Te meer, daar onze Voorzaaten,
als
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als uit verfcheiden oude Gothifche gebou-

wen blykt , de konst van goudflaan en ver-

gulden, by uitneemendheid, verftaan heb-

ben: waar van ook nog getuigen die ver-

gulde beeldjes, welken men op de oude ge-

fchreeven overleveringen der Monniken
vind. Daar benevens heb ik zelve, in my-
ne jeugd, onder eene zeer oude Holland-

fche kleedy , door mynen Grootvader

j. berkhey , uit eene oude Hollandfche

Adelyke Stamme gekogt, zeer konftig ge-

werkte Pasfementen en Knoopjes van Goud-
draad gezien: welke Kleederen zeer lang

onder ons bewaard geweest, dog, by ze-

kere boedelfcheiding onder myne Familie ,

tot gangbaar goud verfmolten zyn. Dog
al genoeg hier van.

Dit Wambais, om weder bepaalder ter

zaak te komen, welks doorfnydingen , by
onzen ouden Adel , langs de openingen met
koord of gimp omboord waren, was niet

langer dan van de fchouders tot de heu-

pen , en ftrekte zig , met zeer korte pand-

jes of falbalaas, even over den broedsband.

.De Broek zelve was in die dagen van een

allervreemdst maakfel. Ze beftond , ruim

en wyd zynde, uit verfcheiden lange finaL

le inzetfels, die veeltyds, byzonder by de

Grooten, even als van ’t Wambais gemeld

is ,
uit allerleie koleuren byeengefchikt wa-

ren ;
zoo dat men een rood inzetfel naast

een wit , en zulk een naast een blaauw of

geel geplaatst zage. Deeze zeer ruime

Broek wierd aan de dyen gantsch hoog op-

gc
~
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gebonden, en vervolgens om de heupen
vast gemaakt; juist zoo als de Koordedans-

Iters, welken dergelyke broekjes in hunne
Spelen gebruiken, nog heden doen. Men
vind zulke Broeken vooral by onze To-
neelfpeelers ,

als zy , in de oude Holland-

fche Spelen, de kleeding van dien tyd ver-

toonen. En deeze Broeken draagen als

nog den naam van Troesfen

;

uit het Fran-

fche woord , trousfer des trousfes ; dat eene
losfe opgepofte kleeding van linten bete-

kent; zoo als men nu zegt, poffen , gepoft.

Dan het allerbyzonderfle , en ’t geen by de

Hollanders en Duitfchers van dien tyd al-

leen in gebruik fchynt geweest te zyn;
(want ik vind zulks onder de oude Fran-

fchen en andere Natiën niet) was eene ze-

kere foort van bekleedfel , waar mede de

fchaamdeelen afzonderlyk bedekt wierden.

By de Duitfchers droeg het den naam van
Doedelein of Hoorntje , in onze taal fchynt

men ’t de Putfe genoemd te hebben : ook is

het hier te Lande tot in de vyftiende, ja

tot aan de zestiende Eeuw, by de Boeren-

lieden nog zeer gemeen in gebruik geweest.

’Er zyn my nog wel fommige oude Versjes

op dit ftuk bekend; maar ze zyn te onbe-

fcheiden om ze hier te plaatfen. Het vol-

gende alleen kan ik , zonder een Batavisch

oor te ontftichten , wegens het gebruik hier

van melden: dat het naamlyk gefchikt was,

om de Mannen gevoeglyk hun water te

doen ontlasten, zonder de geheele wyde
Broek los tc maaken : ten welken einde ’er

een



van HOLLAND. 509

een zeker hoorntje of buisje in gewrogt

was , door ’t welke men zyn water kon
flaan, zonder eenige ergernis aan kuifche

oogen te geeven. Edoch, fchoon ’t dus

tot een goed einde Rrekte , moet het egter

niet heel fraai geflaan hebben , de gedaante

dier ledemaaten zoo uitdrukkelyk , in eene
uitwendige kleeding, te vertoonen. Dan
de gewoonte Relde dit buiten argwaan ; tot

dat in laatere dagen de Rederykers, of wel
hunne zogenaamde Zotten of HansworRen
deeze Mode, door dezelve fchandelyk en
befpottelyk te misbruiken , hebben doen af-

neemen, tot dat ze ten laatRe onder ons

geheel een einde nam. Men voege ter deezer

gelegenheid hier nog by , dat dit gebruik

ook nog heden gedeeltelyk te vinden is by de

Hongerfche Husfaaren , en fommige Hoog-
duitfche Ruiters , welken zig van zodanige

Hoorntjes bedienen; om dat ze, door dit

middel , hun water gereedlyk kunnen maa-

ken , zonder zig te befmetten , of van het

paard te flappen. En mogelyk is men dit

gebruik, aangezien onze oude Hollanders

uitfleekende Ruiters waren , hier aan ver-

fchuldigd geweest. Voorts hadden zy , bo-

ven dit gemelde bekleedfel, hunne Geld-

beurzen; die op dezelfde plaats, boven de

fchamelheid, aan den broeksband geplaatst

wierden. Zyzakken en Beursjes in de Broe-

ken waren toen onbekend ; en ’t was gc-

volglyk niet oneigen het geld te bewaaren

,

op eene der zekerRe en gevoeligRe plaat-

fen deslichaams. Een gebruik , dat ook
tot
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tot heden , onder de meeste onzer Boeren-
lieden, en vooral de Vriezen, vry alge-

meen plaats heeft
; om naamlyk hun geld

,

agter den broeksband en klep , te draagen

,

5

t geen overvloedig bekend is. — Onder
deeze Broeken ofTroesfen hadden ze voorts

lange Kousfen , die
, tot hoog aan de dyen

,

eng en glad opgeftroopt waren , zonder ee-

nige Kousfeband aan de kniën te draagen.

Deeze Kousfen maakten met de Schoenen
één lichaam uit; want als de voetzool ’er

onder aan gehegt was , behoorde de boven-
ftoffe der Schoen tot de Kous zelve : en dit

bovenfle gedeelte wierd, op de toonen,

mede met inlhydingen gepoft; het welk
aan den voet eene ruime en gemaklyke be-

weeging gaf, welk alles uit onze Figuur

duidelyk is af te neemen.
Hier mede dagten wy van de Kousfen af

te zien; maar de aanmerkelyke benaaming
van Hoozen , welken men in die dagen aan

deeze Kousfen gaf, verdient nog een kort

woordje. De oorfprong der benaaminge
is by de oude Franken te vinden : die, daar

de oude Duitfche Volkeren , als boven ge-

toond is, de dyen en beenen flegts met
een Sagulum of Wapenroksken bedekten ,

en Iedere Schoenen of Vellen om de voe-

ten droegen; in de Agtfte en Negende
Eeuw alrede overgegaan waren, tot het

draagen van lange Kousfen of Laarzen , die

van de voetzool af tot de heupen opklom-

men, en dus de dyen geheel bedekten. Dee-
ze lange Kousfen nu noemden zy in ’t

Fran-
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Frankisch, Houzes of Huezes , en nader-

hand Huesces, enz* Immers zoo vind men,
ten tyde dat de Franfchen, in ’t begin der

Dertiende Eeuvve, Conflantinopolen ver-

overden ,
gewaagd , van roode Hoozen des

Huezes vermeilles ; en ten tyde van karel
de VI, die in ’t jaar 1380 de Regeering

aanvaardde , dat al zyn volk met Kousfen
gekleed was

;
que toutes fes gens estoient Hou-

féz (*). Hier uit is naar onze gedagten af

te leiden
,

dat het in die dagen nog wat
zeldzaams was, eene geheele bende met
Kousfen of Hoozen gekleed te zien : ten

zy men ’er gelaarsd of geüeveld door ver-

ftaan wil ; dat my egter niet waarfchynlyk

voorkomt; om dat men in den ouden Fran-

fchen text Chausfé te uitdrukkelyk vind

voor gelaarsd , of liever, zoo ik denk,ge-
fchoeid. Morchuflex chausfa les Huezes.

„ Morchuflex fchoeide de Hoozen”. Dus
geraakten dan, mag men denken, onze
oude Landzaaten, door de Franken, tot

het gebruiken van Hoozen; die, ’t geen
aanmerkelyk is, overeenkomftig met de

roode Hoozen, QHuesces vermeilles') der

Franfchen, zoo als ik dezelven in alle

oude Schilderyen gezien heb , doorgaans

Vermilioen rood of vleeschkoleurig waren t

naastdbnkelyk om in dit geval de natuurly-

ke vleeschkoleur na te volgen
; op dat het

zou-

(*) Ville HARDOUiN, de les conquetes de Conflan-

tinople. Ch. 113. Hist. du Roy , charl. VI. p» 331.

Allh. F. BURMANNI.
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zoude fchynen als of men , op den ouden
trant, nog met ontblootte beenen en dyen
gong; welk gebruikmen ook nu nogfomtyds
byde Franfchen vind. Dit alles heeft, naar

ons inzien, vry wat fchyns: edog, hoe
men ’er ook over moge oordeelen , ’t is al-

thans zeker, dat de naam van Hoozen hier

te Lande zulke lange Kousfen betekend

heeft ; en naderhand ook wel op de Schoe-

nen en Kousfen te gelyk toegepast is ; van
waar onze Dichter cats , in zyn Openbaer

gebrek heimelyk geneezen , ook fchryft

;

,,De Meester doet den Man zyn hoozen flraks ont-

binden”. enz.

Wyders droeg onze Adel om de heup
een fierlyken Gordel, met een kort De-
gentje of een pook; welke niet op de lin-

ker zyde,zoo als men nu de degens draagt,

maar vlak voor het lichaam recht neder-

hong. De Burgers en Landlieden hadden

,

in ftede van zulk een Gordel, flegts een
Riem , waar aan ze

, op dezelfde wyze

,

een groot mes in zyne fchede droegen ; als

op Plaat II. Fig. 6. te zien is. Daar bene-

vens muntte de Adel op eene byzondere
wyze uit, door zig te dekken met eenen
Tabbaard of Mantel ; welke diestyds voor
een deftig Eerenkleed gehouden , by den
Burger maar kortjes, en by den Boer in ’t

geheel niet gedraagen wierd. Men maakte
deeze Tabbaarden zeer onderfcheiden in

pragt: de een droeg ze met lange losfe flip-

pen;
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pen ; die, of uitgefchulpt, of recht, of met
franje en borduurfeJs bezet waren (*) ; an-

deren in tegendeel hadden ze gantsch een-

voudig, zoo als onze tegenwoordige Man-
tels zyn, en gelyk wy ze hier afgebeeld

hebben. Wat de overige zeldzaame ver*

fcheidenheid deezer Tabbaarden betreft

,

daar van geeven ons de Afbeeldingen der

Graaven een genoegzaam denkbeeld
; ter-

wyl ze ons ten overvloede toonen, hoe
verfchillende eene pragt ’er in dit Gewaad
gebruikelyk was. In de Dertiende en Veer-

tiende Eeuw wierden ze algemeen onder de

Geleerden, als mede by de Rechters en
Overheden. Men voerde ze toen met
Bont , met Ermelynen vellen omboord.
Koningen en Vorften droegen ze in die da-

gen van wit Ermelyn, waarin de zwarte

flaartjes deezer Dieren gehegt wierden

;

en dit is nog heden het praalgewaad der

Duitfche Vorften en Keurvorflen. In ons

Holland zyn de Itaatlyke Rechtrokken van

der Steden Burgemeesteren , Schepenen en
Vroedfchappen, nog de echte Overblyffels

\Tan. dat aloude gebruik; en de Togas der

Profesforen , mitsgaders de Mantels en

Pleitrokken onzer Advokaaten bewaaren
mede de oude deftigheid

; dat insgelyks

nog plaats heeft by de meeste onzer Predi-

kanten en anderer Gezindheden , fchoon fom-

migen hunner de Franfche Abbês navol-

gen, in het draagen van kleene Mantel-

tjes:

£*) Zie de Afbeeldingen der Graven by smlts.

Kk 2
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tjes: dan de Doóloraale Tabbaard is thans

geheel buiten gebruik , by de Medicyn-

meesters ;
die zig , oudtyds , by uitftek def-

tig vertoonden, door ’t draagen van een

zwarten Tabbaard , met Bont omboord.
Dus was het eene algemeene gewoonte van
deftige Lieden, gemanteld of getabberd in

’t openbaar te verfchynen
;
en wel byzon-

der behoorde een bonte gevoerde Tab-
baard tot de gewoone dragt der Geestely-

ken, Rechtsgeleerden, en Medicynmees-
ters ;

van welk een en ander men veelvul-

dige voorbeelden kan vinden , in oude
Schilderyen ,

Tekeningen en Prenten; die

ons de deftige Lieden van allerleien ftand

dus afmaaien. Ook was deeze Oppcrklee-

ding, in de Veertiende Eeuw, in ’t alge-

meen by dien naam bekend : althans ik vin-

de , dat gouthoeven , wegens den Schout

van Geervliet aangetekend heeft, hoe hy by
zekere Dieven gevonden had „ drie lange

„ gevoerde Tabbaarden”.

Wat verder de overige Oüderklecding
betreft, hier van kunnen wy, by mangel
van voldoende berigten

,
geen byzonderhe-

den van belang melden. Ondertusfchen is

’t egter zeker, dat het Linnen by hen zeer

gemeen was ; en dat de koost , om het zel-

ve by uitneemendheid fyn te bereiden , na-

maals hier te Lande zoo hoog gefteegen is

,

als by eenige Europifche Natie. Doch laat

ons, dus ver de Manlyke kleeding be-

fchouwd hebbende, nu nog eens het oog
vestigen op den Vrouwiyken opfehik.

Ter
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Ter aanleidinge hier van ftrekt het Vrou-
wenbeeldje, dat wy by No. 2. in dezelfde

Plaat hebben voorgefteld. Het Tooifel

van dit beeldje is een der oudftc bekende
Vrouwen-dragten van dit Land; welke in

de Elfde Eeuw alhier ingevoerd is, door
GEERTRUID VAN SASSEN , of Saxen , We-
duwe van Graaf floris den I , welker tooi-

jing zedert zoo veel invloeds op de Natie

gehad heeft ,
dat men ze nog grootlyks in

onze dagen, by de West-Friefche Eilan-

ders, kunne nafpooren: ’t welk ons te

meer bewoogen heeft, om deezen opfchik

hier tot een voorbeeld te plaatfen. Wy heb-

ben niet veel befcheids van de egte benaa-

mingen dier Tooi; en zullen ons derhal-

ven , in de verdere befchryving , met de

thans verftaanbaarfte uitdrukkingen moeten
behelpen. Het Hulfel dan, om hier mede
een aanvang te maaken , dat zeer opmerke-

lyk is, beftond voor eerst uit een plat

Hoofdfcheel , ’t welk voortliep tot in eene

hooge ronde Tuit, die een weinig agter

over viel. Deeze Tuit, gevormd door het

famenbinden der opgevlogten Hairen , was

met een omgeplooiden doek van zwart

Fulp ofZyde omwonden; welke op die wy~
ze gevouwen wierd, dat ’er , ter wederzy-

de ,
eene flip op de fchouders afhonge. Dit

Hulfel flemt dus zeer na overeen
, met dat

van eenige ouwerwetfche Amelanders en
Vlielanders; dog by uitftck met dat geen, ’t

welk de Hindelooper Vriefche Vrouwen nog
algemeen draagen. Zoo ziet men in Amfter-

Kk 3 dam
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dam zeer veelen van die Vriefchc Vrou-

wen, met ecne hooge, ronde Muts, die

ook , op de gemelde wyze , doorgaans met
een roodbonten doek omfpeld, met twee

Zyflippen langs de fchouders zwaait. By
de Amelanders en Vlielanders is deeze

Tooi, fchoon ze nog onlangs zeer ge-

meen was, ingekrompen tot een korter

en beknopter Hulfel. En uit de hooge op-

hul!ing van dit Kapfel is de benaaming van
Tuit, onder de Vrouwen

,
ontflaan ; over-

eenkomftig waar mede men nu ook nog
fpreekt van hoog op te tuiten ;

een omge-
vlogte hooge hairbos by onze Hollandfche

Landlieden eene Tuit hiet: en de vlegten

of hairkrullen , die ever de Ooren hangen

,

Oorentuiten genoemd worden. Aan deeze

Tuit of dit Kapfel was vervolgens een zeer

lange fyne doorfchynende doek gehegt;

welke fomtyds tot aan de hielen neder-

hong, dog veelal tot over de armen; en
dien de Juffers v/el eens voor de oogen
haalden ; op eene foortgelyke wyze als ’er

heden, b5^ onze Dames, op nieuw zulke

gaaze afhangfels , die men Voiles noemt, in

gebruik komen. Tot de overige kleeding

behoorden wyders inzonderheid lange Rok-
ken, en een zeer eng geregen Keursje,

met mouwen, tot op de handen zeer eng

geflooten. Een opfehik , die weder zeer

wel overeenkomt met de draet der Vlie-O
landfche en Hindelooper Vrouwen, waar
omtroht egter dit onderfcheid nog in agt te

neeme-n ftaat , dat de Adelyke Dames van



van HOLLAND. 5i?

die oude dagen, veelal, eene geborduurde

Japon, met een fulpen, bonten of goud
geborduurden rand , over de andere kleedy

heen droegen; die zy met een fierlyken

gordel van goud of zilver, even onder

den boezem vastmaakten. Voorts waren
ze in deeze en in laatere dagen , in haare

kleeding voor niets meer bezorgd ,
dan om

den boezem zeer eng en digt tot om den
hals beilooten te houden; en denzelven te

verderen met eene foort van gouden of
met edele geftcenten bezetten halsband , of
gouden keten; waar aan een krucifix of

eenige reliquie als een heiligdom gedraagen

wierd; een gebruik, dat onder de meeste

Roomschgezinde Natiën, en ook hier by
de zulken onder onze Hollanders vry alge-

meen Rand gehouden heeft ; waar van men
in de kleedingen van verfcheiden oude Af-

beeldingen van Adelyke Dames , in de ou-

de Familiën berustende , een aantal van
voorbeelden kan vinden.

Men vergelyke nu verder , by deeze Ade-
lyke kleeding , die van den Burger- en Boe-
ren-ftand ; zoo als wy dezelve, op dit eigen-

fte Plaatje
, uit zeer goede Afbeeldingen , by

de bovengemelde gevoegd hebben ; om het

onderfcheid te beter te doen opmerken,
en dus de dragt van dien tyd duidelyk aan

te toonen : als wel verzekerd zynde , dat

de hier afgebeelde dragt, in de Veertiende

Eeuw, zeer algemeen was. Ik zeg, met
voordagt, dat ik my hier van wel verze-

kerd houde;om dat eenige Konstminnaars

,
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enkel en alleen op ’t gezag van carel van
mander , de Schilderkonst hier te Lande
niet vroeger Hellen, dan in de Vyftiende

Eeuw. Maar dit betreft hoofdzaaklyk al-

leen de konst om met Olyverwe te fchilde-

ren op een geplumuurden grond ; dat jan
van eyck in ’t laatst der Veertiende Eeu-
we uitgevonden heeft. Want de konst om
in fresco of op kalk te fchilderen was reeds

gemeen, en zelfs Haat het by my althans

vast, dat de Schilderkonst , ten minffcen in

waterverwe, van de oudfte tyden af , on-

der onze Landzaaten , bekend is geweest.

De Batavieren immers befchilderden hun-

ne Huizen , en fchilderden met allerleie ver-

wen; en hadden afbeeldingen van Dieren

op hunne Wapenen en Blazoenen. Ook
lieten de Graaven , mitsgaders onze eerfte

en oudfte Edelen hunne wapens fchilderen.

Voeg hier nog by, dat men in de oude
Handfchriften , lang voor dat de Graveer-

en Drukkonst bekend waren , de kapitaale

letters , met uitneemend beeldwerk en heer-

lyk gekoleurde beeldjes, op francyn ge-

fchilderd, verfierde. En zoo men dit al

niet toeflond, ’t geen nogtans ongcrymd
zou zyn; dan zouden wy nog zeer wel ilaat

mogen maaken, op de oude Munten en

Beelden; die ons den hoogen ouderdom
der konfle ,

van menschlyke afbeeldingen

te vormen , hier te Lande volkomen beves-

tigen. Daar benevens worden wy nog te

meer verzekerd van de egtheid der overge-

leverde gedaante der kleedinge onzer Voor-

zaa-
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zaatcn , daar uit ontleend ;
als wy nagaan

,

dat men dezelve in de Tafereelen
, die in

en na den tyd van gemclclen jan van eyck
gemaakt zyn , ten overvloede verbeeld ziet.

De Schilders van dien tyd naamlyk , die de

hoofdonderwerpen hunner hukken veelal

uit de Kerkelyke Historiën overnamen,
bragten gemeenlyk in hunne Tafereelen de

Afbeeldingen van de oude Hollandfche Sol-

daaten, Burgers en Edelen te pas; of be-

dienden zig zeer te onpas van dezelven.

Zoo vertoonden ze , by voorbeeld , wan-
neer ze de kruifiging maalden, menfchen,
in eene oude Hollandfche wapenrusting en

kleeding , in plaats van oude Romeinfche
Krygslieden , of langgetabberde Jooden en

dergelyken: hoedanige misftellingen in de

oude Schilderftukken veelvuldig voorko-

men; dog ons, in dit geval, van dienst

zyn , om de oude dragt onzer Landzaaten

te beter te leeren kennen. Zoo iemand,

na dit alles, nog niet voldaan ware, zou
men hem mogen vraagen, of hy wel zoo

veel zekerheids hebbe, raakende de egtheid

yan de afbeeldingen der Grieken en Ro-
meinen, die men grootlyks uit hunne Mun-
ten en Beelden moet afleiden ? Dan dit in

’t voorbygaan , om te toonen , dat wy niets

roekloos ter nederhellen , maar het byge-

bragte op een goeden grond vestigen.

Laat ons nu kortlyk de overige Beeldjes be-

fchouwen ,
die ons op deeze Plaat II

, als den
overgang tot het volgende Tydperkmaaken-
de, voorkomen. De Afbeeldingen , in de

I\ k 5 vier-
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vierde en vyfde Figuur voorgefteld, ver-

klaaren genoegzaam zig zelven. Men ziet in

Fig. 4. een Mansbeeldje, hetwelk de ge-

daante van de EurgerkJeedy der Mannen
vertoont. De kleeding is over ’t geheel

ruimer , dog men belpeurt niet te min de-

zelfde infnydingen , aan het Wambais , de
Mouwen en de Troes. Het voornaamfte
onderfcheid tusfchen deeze en de Adelyke
dragt beftaat hierin, dat dit Beeldje geen
Mantel heeft, dien de Burgers, of in ’t

geheel niet, of zeer kort droegen: ook
hadden ze geen Degens , noch gouden Gor-

dels, ’t geen deeze Afbeelding zelve uit-

wyst.

Het Vrouwenbeeldje by Fig. 5. toont

wat meer verfchils. De hooge opgetuite kap
was in die dagen zeer ingekrompen ; nogtans

wierden de flippen , van den Doek om de

hairen, die ze tot een Tuit gevlogten had-

den, insgelyks ruim omgefpeld, en hongen
tot over de Schouders (*). Het Jak beftond

uit een zeer gefpannen Wambaisje, Jukje,

Zieltje , of Keursje of Hongerlyn ; welke be-

naaming, zints dien tyd, aan deeze kleeding

gegeeven , zeer lang daarna heeft ftand ge-

houden ; tot dat het gebruik vanftyve geree-

gen Keurslyven en Corchetten
,

die namen*

heeft doen veranderen. Dan’t is ten deezen

op-

(*) Leegwater meld , dat , nog in zyn tyd , de
Hoofddoeken zoo groot waren , dat zy met de Hip-

pen tot over de Schouders hingen. Zie zyn Cbro-

nykje , No. 6.
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opzichte zeer aanmerkelyk, dat men een

Vrouwenrok, in Zeeland, eene Keuze of

Keurze noemt , daar men ’er nu , in Holland

,

een toegereegen Boven lyfje door verftaat.

Ondertusfchen leiden ons verfcheiden om-
ftandigheden , om te denken , dat een Vrou-

wen Rok , in die dagen , eene Keurze of

Keuze genoemd wierd; nademaal men, het

geen nu Keurs of Keurslyf heet, toen Ziel-

tje

,

of wel een Onderzieltje of Hongerlyn

noemde. Dit heeft de vernuftige Ridder

cats , een Zeeuw van geboorte , aardig waar-

genomen, als hy, van een Vrouwen Rok
fpreekende , zegt

:

Zy liet haar Keurs vrypostig vallen.

Dat zoo veel is, als of wy nu zeiden,

Zy liet haar Rok vrypostig vallen.

En even zoo gebruikt hy , in zyne Man-
draagende *Maagd , het woord Onderzieltje

zeer wel ter fneede, daar hy ’t oog heeft

op een toegereegen Borstrok, zeggende:

Hy ziet haer ongekleed, en lucht daer heenen gaen ,

En ’t fcheen zy had alleen haer Onderzieltje aen.

Zulk een Zieltje ofHongerlyn* nu , ’t geen
dus veel overeenkomst had met ’t geen men
thans eenJakje , Kasfekyntje of Borstrok , enz.

noemt , was eng om het iyfgereegen ;
niet on-

gelyk aan de nog gebruikelyke dragt veelcr

Gelderfche en hooge Zindhöliandfche Vrou-
wen ;
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wen ; die gcene Keurslyven , maar een vast

gefpannen Jak draagen ;
dat juist naar ’t be-

loop der ledemaaten en van den boezem
gefchikt is. Alleenlyk ftaat hier omtrent
nog aan te merken , dat de Vrouwen van
dien ouden tyd , op de wyzc der Mannen

,

ook ingefneeden poffen aan de gewrigten

der Schouderen hadden. Onder dit Zieltje,

of gefpannen Jakje , droegen zy verder

hunne Rokken
,

die ze zeer hoog tot bo-

ven de Heupen ophaalden, en zeer laag

tot over de Hielen deeden nederhangen.

Daar benevens hegtten ze voor de Borst

eene Slabbe , die ze vast maakten aan een
laager afdaalend kort Linnen Schortje;

welk Schortje, met losfe uitfteekende pun-
ten uitgefneeden , op de zyden overhong.
Voorts was het diestyds by de Vrouwen al-

gemeen in gebruik, eene kooit of keten

op de linker zyde te hebben ; van welke zy
haare Beurfen boven op de Rokken lieten

nederhangen. Dceze Beurfen bcftonden

uit etlyke kleene lederen zakjes, welken
veelal tot twaalf in getal waren ; dienende

om de verfchillende Geldfpecien afzonder-

lyk te houden ; en voorts ter berginge van
’t eene en ’t andere Vrouwelyke gerced-

fchap of fnuisteryen ; ieder deezer Beursjes

wierd door een byzonder koordje toege-

haald; en alle deeze koordjes wierden we-

derom met eene gemeene koord vast ge-

maakt. Ook waren zy gezamentlyk ver-

bonden aan een houten handvatfel , met le-

der of laken bekleed , dat men den Stok

noem-
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noemde; die aan de geheele Beurs den naam
van Stokbeurs gaf. Deeze foort van Stok-

beurzen is naderhand ook by de Mannen
nog lang in gebruik geweest ; de Kooplie-

den en Wisfelaars droegen ze gewoonlyk
in de hand, als ze ter Koopbeurze gongen.

Men vind die Beurzen, in de oude Schil-

deryen der Vyftiende en Zestiende, ja nog
in die van de Zeventiende Eeuw, en iaa-

ter, zeer dikwils, by de afbeeldingen van
oude ryke Besjes, Bestevaars , Gierigaards,

en groote Geldhandelaars. Ze komen on-

der anderen veelvuldig voor, in de Schil-

deryen van breugel , adriaan brouwer ,

mieris, en meest altyd in Stillevens, die

de ydelheid der rykdommen afbeelden.

Wyders droegen de Vrouwen van dien tyd

Lakenfche Sokken, als Schoenen, en opge-

bonden Kousfen , die ze Strompelingen noem-
den

,
en , onder die , lange Sloffen met platte

hielen ;
hoedanige nog by de Noord-hollan-

ders en elders in gebruik zyn. Het overige

is duidelyk genoeg in de Afbeelding zelve

te zien. Zie Plaat IV. Fig. 8.

De verdere Figuuren-, die in deeze Plaat

II. by No. 6 , 7 en 8 , deBoerenkleeding van
dien ouden tyd vertoonen, hebben ook in ’t

algemeen geene nadere opheldering noodig.

Het geen hier byzonder in ’t oog loopt is

de Bonnet of Kaproen, welke by dit flag

van Volk, uit een enkelen, ronden, on-

gezoomden Lap, als eene flaapmuts ge-

maakt wierd. Ook was hun Wambais een-

voudig, zonder pandjes; zynde door mid-

del

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL
LAND *

SCHE
NATIE.

524 NATUURLYKE HISTORIE

del van knoopen en bandjes aan de Broek
verknogt; en by fommigen der oudflen be-

flonden Broek en Wambais flegts uit één
ftuk; bykans zoo als die nagtkleedy der

Kinderen, die men Hansop noemt, welke
van dit Boerenkleed dien naam verkreegen

fchynt te hebben. De Boeren , naamlyk

,

noemden in die oude dagen hunne Medge-
zellen veeltyds Hans; drukten aan één ver-

bonden zaaken meermaals uit, door het

woord hanfe of henfc

;

en dus is ’t niet

vreemd , dat ze ook aan dit gewaad
, als

zynde een aan één verbonden kleed
, den

naam van Hansop gegeeven hebben. Eene
benaaming die de kleeding der Hanswor-
ften, de Speelnarren der oude en heden-

daagfche Duitfche'rs , mede nog behoud

;

op eene dergelyke wyze ,
ais de Speelnar-

ren of Potfemaakers van alle andere Na-
tiën , ook andere benaamingen uit den ou-

den Boerenftand van hun Volk ontleend

hebben: dus hebben de Franfchen hun
Pierrot , de Engelfchen hun George

,

en de

Italiaanen hun Polichinel , enz. Daarenbo-
ven bragten de oude Plollandfche Boeren
die benaaming van Hans ook over op de

magtigfte en rykfte onder hen; van waar

een groote Hans zoo veel zegt , als een ry-

ke Boer of Landsheer. In dien zin neemt
van HOOGSTRAATEN deeze fpreekmanici*

zeer wel over, in de vertaaling van plau-

tus , als hy de woorden magnum me faciam
aldus overzet

:

„ Ik zal voor eenen gröoten Hans Ipeelen”.

Ook
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Ook is deeze benaaming van grooten Hans
,

in de betekenis van een groot Heer, in on-

ze dagen nog over bekend: men vind ze

dus gebruikt van rotgans, in zyne Boere

Kermis .

Daar ftaan twee jonge maats. Elk heeft wat raars

te kyken.

D’een draait een poppekas , waar in de beelden pry-

ken

Van weitfche Juffers, naar den nieuwen zwier ver-

galt;

En groote Hansfen , mooi gelchildert en vergult.

Hier mede op dit fpoor gebragt zynde,
kan ik niet wel nalaaten by ’t voorgaande

nog te melden, dat deeze benaaming van
Hans , als die van een Medgezel, en die

van grooten Hans , in de betekenis van een

groot Heer , een bezitter veeler Landen

,

een Landsheer, enz. niet onwaarfchynlyk

,

in onze Heemraadfchappen , aanleiding ge-

geeven heeft tot het drinken uit een Hens-

of Hansbeker

;

wanneer ’er een nieuw Lid

in derzelver Maatfchappy aangenomenword.
Deeze Leden beilonden oudtyds , en ook
nu nog, inzonderheid, uit de voornaam-
11e Ingelanden en magtigllen der Edelen;
die , als rechtfchaape handhaavers der Land-
rechten , den naam van groote Hansfen , van
groote Heeren, en van ryke Landsheeren,
zoo als men nu fpreekt, ten hoogllen ver-

dienden. Dezulken, zig geenzins fchaa-

mendc , om , als Hoofden van den Loeren-

Hand

,

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND.
SCHE
NATIE.

n

I. D. bl.

272.

526 NATUURLYKE HISTORIE

Rand, en Befchermers van den Landbouw,
de zenuw onzes Vaderlands, voor te ko-

men , volgen nog heden het oude gebruik

van het drinken van den Hans- of Hensbe

-

ker

;

en houden te gelyk
, door het opdis-

fchen van eene fchotel met Melkpap , de
eenvoudigheid , en weezenlyke waardy van
het Landleeven in geheugen. Zoo bezit

het roemryke Hoog-Heemraadfchap van
Rhynland eenen kristallynen Beker, wel-

ken zy drinken , ter gedagtenisfe der inflel-

linge, of liever der nadere bevestiginge

,

van dit Hoog-Heemraadfchap, door den
Roomsch Koning, Graaf willem den II;

op welken de konstryke willem van heems-
kerk, met eenen diamanten flift, deeze

naamfpeelende Spreuk gefchreeven heeft,

Wel hem , die wel wil .

Men vind deswegens by simon van
leeuwen, in zyn Batavia Illuftrata y na

dat hy gefproken heeft van de gewoone
manier der Duitfchers , van iemand , die in

een gezclfchap aangenomen word
,

met
een Hembeker te verhenfen , het volgende

gemeld. „ Gelyke manier van doen is on-

„ der het Collegie van de Hoge Heemra-

„ den van Rynland , in Holland; onder de-

„ welke als jemand nieuw aankomt, of an-

„ derfints by haar ter maaltyd komt, die

5 ,
daar noyt meer geweest is, dezelven

„ een doek werd omgedaan , en een grote

„ kop met Melk-pap voorgefet, die hy tot

een55
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„ een teken van hunne voorforge der Wey-
„ landen, en onderhoud der Melkbees-

„ ten , moet uiteten , en daar op een gro-

,, te kop met Wyn, die zy Koning Willem

,, noemen, om dat hy haar van Koning

„ Willem , fo men feid, vereerd is, moet

„ uytdrinken”. Tot zulk een trap fteeg

oudtyds, en zoo flaat nog heden, de ag-

ting voor den Landbouw : en ’t kan dus

niemand belgen , dat wy, ter gelegenheid van
het woord Hans en Hansop , fchoon tans

wat vreemd voor hovaardige ooren, dit

kleene Vaderlandfche uitftapje gedaan heb-

ben ;
waar nevens het drinken van Hansje

in den kelder• ook nog al iets zou hebben kun-

nen opleveren; dog hier van ter zyner
plaatfe wel eens nader. Laat ons nu we-
derkeeren tot de eeuvoudige kleedy onzer

Boerenlieden.

Dezelve beflond dan , als gezegd is , uit

een Hansop, die Broek en Wambais ver-

eenigde; en men was, dit kleed aangetrok-

ken hebbende, gewoon, de lange Broek-

pypen, om de kniën, of, zoo men dezel-

ven zeer laag droeg
, by de Enkelen op te

binden; als te zien is op Plaat II. Fig. 6 .

Onder deeze Broekpypen hadden zy ver-

der hunne H&ozen of Kousfen ; en ze wa-

ren toen al bedreeven in ’t maaken van ze-

kere houten Klompen, die men Hoosblok-

ken noemde ; om dat ’er de Voeten met de

Hoozen of Kousfen in Booten : waar voor
men nu, veelal verkeerdlyk zegt, Holle

Hokken; als wierden ze dus geheeten, om
III. deel. Li dat

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Zie

Bi. 508.

528 NATUURLYKE HISTORIE

dat ze hol zyn en van blokjes hout gemaakt

worden. Het draagen deezer Hoosblok-

ken houd nog heden veeler handen aan den

arbeid , nadien het zelfs een byzonder Hand-
werk uitlevert. Ze zyn in deeze Gewes-
ten van een onbetaalbaar nut voor de Land-

lieden ,
en andere Arbeiders ;

die dezel-

ven in vogtige laage Landen , in de Vee-
nen, en op de Veeftallen menigvuldig ge-

bruiken. Daarenboven verftrekken ze , ter

oorzaake van den goedkoopen prys, tot

eene nuttige dragt voor de fchamele Ar-

moede, die ’er tegen opziet om lederen

Schoenen te koopen.

Buiten deeze , tot dus ver befchreeven

,

Boerendragt, vind ik nog eene andere in

zeer vroege Afbeeldingen; die naderhand

door breugel gevolgd zyn, in wiens tyd

de aldaar afgemaaide dragt nog in zwang
was. In die Rukken Haan de Boeren afge-

beeld met halve toegereegen lederen Hoo-
zen, of liever, zoo als men ’t nu best be-

grypen zal, met halve Laarsjes. Wyders
hebben zy aan de Broeken , die veel kor-

ter zyn , dan de bovengemelden , een Keurs-

je; dat halverlyf tot aan de borst toege-

reegen is , en de Broek , waar aan zig by
uitftek ook een Doedelyn vertoont

,
aan het

lichaam verbind: juist zoo, als wy dit

naauwkeurig, op Plaat II. Fig. 7, verbeeld

hebben. Beide deeze hier afgemaaide Boe-
rengasten Haan in de eigenaartige geftaite

van de zulken, die eene fnyparty willen

aangaan, om elkander een veeg met het

Mes
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Mes te geeven. Deeze zotte drift volgde

men in vroegere dagen met een zinloos

vermaak zoo greetig en algemeen, vooral

onder de Boeren, hier te Lande in, dat

zulke fnypartyen zelfs nog heden in onze
Gewesten min of meer Band gehouden
hebben. Dog ze zyn, (dank zy der be-

fchaaving der goede zeeden!) egter der-

maate verminderd , dat ze thans niet

dan by ongemeene of roeklooze gevallen

gebeuren. In die oude tyden rekenden
zeer veele Boerengasten het eene groote

Eer, wanneer ze met veele Lidtekens van
eene fneede met een Mes mogten pronken

;

en zulk een Borst had by de Meisjes dik*

werf veel vooruit, ’t Is niet onwaarfchyn-

lyk dat men den oorfprong hier van te zoe-

ken hebbe in die Eer, welke onze vroege-

re Voorzaaten, de oude Batavieren, Bel-

den , in het fchermen ; en met het naakte

lichaam konBiglyk tusfchen bloote zwaar-

den en gevelde Pfriemen te fpringen; ’t

welk, volgens TACiTus , eene byzondere

konst der Batavieren was, waar mede zy

zig als een Spel gemeenlyk vermaakten.

Ook is dit vegten met het Mesje nog he-

den aan onze Hollanders en Vriezen , be-

nevens de Stichtfche Boeren, boven eeni-

ge andere Natie , eigen ; inzonderheid aan

de Hollandfche en Vriefche Zeegasten en

Matroozen. Men verhaalt , en brengt het

gemeenlyk by als een Baaltje van de han-

digheid der Vriezen in dit Buk; dat zekere

Vriefche Schipper, zig hier omtrent, by
L 1 2 uit-

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

G. A.

BREDE-
ROO\s

Boeren
Gezel-

Jchap .

530 NATUURLYKE HISTORIE

uitftek kweet, na lang gefard tezyn, door
een Haaneveer van een Voorfnyder, (want
dus noemden zig die Baazen , welken met
eene Haneveer op den Hoed gongen.) On-
ze Vries, geen Mes by de hand hebbende,
nam , zegt men , zyne Slof of Muil in de

vuist, en keerde dien Baas fnyder zoo kon-

ftig en tevens gevoelig af , dat hy, met op-

gezwollen kaaken , befchaamd te rug week

,

zonder den gaauwen Vries te hebben kun-

nen kwetfen. Deeze buitenfpoorigheid had

oudtyds zoo grof plaats, dat ’er bykans

geen Boeren Kermis of Bruiloftsfeest wa-

re, op welken het niet den eenen of den
anderen het leeven kostte ;

die dan als een

Held met ftaatlie begraaven wierd. In den
aanvang deezer Agttiende Eeuwe was het

nog eene vry algemeene gewoonte, dat

men voor de Herbergen een Zilveren Mes
met geftrikte Linten uithing , tot een prys

voor den besten Voorfnyder; en die dit

Mesje llegtsaanraakte,moest fnyden of geld

verbeuren. In zodanig een geval een keep

,

een jaap , of eene fneede in de wang te

krygen , rekende men niet tot fchande voor
den geenen die ze kreeg, fchoon’them,
die ze gaf, ter eere ftrekte. Aardig fchetst

dit g. a. bredero, die leefde in ’t begin

der Zeventiende Eeuwe , toen dit fnyden

nog in vollen zwang was , aldus af

:

Aelwaerige Arent,die trock het ierfte mes,

Teuge Piete Kranck-hooft, en Korfelige Kes

;

Maar
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1

Maar Brangt van Kaallenes

Die nam een greep
, hy kreeg een keep

,

Mit nog een boer vyf fes.

De Meisjes die liepen , en lieten dat gefchil.

Kannen nog Kandelaers , noch niet en Honger üil

:

Maer Kloens die Hak en hil

Soo dapper uit, dat een Veen- puit (*)

Daer doot ter aerde vil.

Dit konftige of hevige fnyden is egter

niet lang daar na , door de H. Staaten , ernlli-

ger dan voorheen verbooden en geweerd;
wordende ook de Herbergiers op zwaare

boete gelast, geen Mesjes meer uit te han-

gen : dat evenwel nog lang ter fluik gefchied-

de, en tot in myn jongen tyd by de Gooi-

landers, en die boven Woerden, omflreeks

Utrecht , woonden , in gebruik bleef
;
dog

5

t is in de laatfte dagen hoe langer hoe
meer afgenomen. OnsBoerenvolkje droeg,

om dit ten flot nog te melden, gewoonlyk zie
de Mesfen op zyde, in lederen Scheeden; Bi. 512.

waar van daan het Mes trekken ook wel

genoemd wierd van Leer trekken. Maar
fommigen , die hier op keuriger waren dan

anderen , maakten Houten Scheeden , wel-

ken zy gantsch konftig met allerlei Beeld-

en Bloemwerk befneeden ; van hoedanig

eene foort ik ’er nog een bezit , die zeer

fraai gemaakt is. Deeze Scheeden hongen
zy

O Een Veenboer, die toen Puiten of Vtenluiten

genoemd wierden.

LI 3
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zy aan den alvoorens befchreeven Gordel

of Riem; tot dat de dragt van laater tyd

dezelven in de zyzakken der Broeken plaat-

fte, daar ze nu nog gemeenlyk gedraagen

worden.
Hier mede vertrouwen wy den Leezer

alles voorgefteld te hebben, wat noodig
was , om hem een denkbeeld te geeven van
de oudfte dragten onzer Edelen, Burgeren

en Boeren , zoo ver de b3^gebragte Afteke-

ningen eenige opheldering noodig hadden;
en wyzen hem voor ’t overige na de Fi-

guuren zelven ; onder welken hy, tusfchen

de twee laatstgemelde fnydende Boeren,
nog een Scheidsvrouwtje van dien tyd kan
befpeuren

; welker kleedy zig zelve uit het

voorige genoeg verklaart. Dus de oudfte

dragten, zoo veel ons mogelyk was, na-

gefpoord hebbende , komen wy vervolgens

tot die van wat laater tyd , van welken wy
met volle zekerheid fpreeken kunnen.
Wy hebben , tot een bepaalder over-

gang van de dragt der Vyftiende , tot die

der Zestiende Eeuwe, goedgevonden , op
onze derde Plaat te brengen , eene fraaie

Afbeelding ten voeten uit , van jan , Baa-

nerheer van Wasfenaar, laatften Burggraaf

van Leiden , uit dien Stam , Ridder van de

Orde van ’t Gulden Vlies; en Kapitein

Generaal van zyne Koninglyke Majefteit in

Vriesland, Ao. 1521 ;
— zoo als dit Afbeeld-

fel nog heden , op den Adelyken Huize van
Warmond , te zien is. Men kan , op de

eerfte befchouwing deezer Beeldtenisfe , uit

de
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PLAAT III.
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Het bovenfle Vak vertoont de Ridderlyke gefial-

te en dragt der Zestiende Eeuwe.

Fïg. i. Is het Afbeeldfel van jan, Baanerheer van'

Wasfenaar, &c. &c. &c. , zoo als hetzel-

ve, ten voeten uit, naar het origineeleftuk

gevolgd is. Zie Bladz. 532 537. Men lee-

ze op Bladz. 537- (v00r Plaat II, Fig. 1.)

Plaat III, Fig. I.

——
• 2. Geeft ons de Afbeelding van Jongvrouwe

MARIA VAN WOERDEN VAN VLIET, mede

naar de origineele fchildery
; tot een voor-

beeld van de adelyke dragt der Dames , in

’t afloopen der Zestiende Eeuwe. Zie BI.

538-54I-

In het middenvak doet zig op de Dragt der oude

Hollanderen , van het laatfte der Zestiende tot in

het begin der Zeventiende Eeuwe In ’t verfchiet

ziet men twee op fchaatfen rydende Beeldjes
;
dat

diestyds, zelfs onder den deftigen Stand, zeer ge-

meen was.

Fig. 3. Vertoont een egt oud Hollandsch deftig

Koopman, met zyn Kraag, Hoed, Mantel

en verderen opfchik. Zie Bladz. 550 562.

Fig.



verkLaaring van plaat III.

Fig. 4. Verbeeld eene deftige oude Hollandfche

Dame, in haar volle Tooi en Kapfel. Zie

Bladz. 563-566.
»

Het onderlle Vak verbeeld de gedaante en klee-

dingvan den ouden Zuid-hollandfchen Boerenftand,

omtrent het begin tot in ’t midden der Zeventiende

Eeuwe.

Fig. 5. Is de regte gedaante van een Zuid-hol-

landfchen Boer. Zie Bladz. 567-570.

— 6 . Vertoont eene net opgekleedde Zuid-hol-

landfche Boerin , in haar Pronkgewaad.

Zie Bladz. 571-574. En

— 7. Eene Rhynlandfche Boerin, in haare ge-

woone dragt. Zie Bladz. 575.
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de wapenrusting en kleeding van deezen

egten , doorlugtigen Hollandfchen Edel-

man, van den alleroudften Stam, die in

’t Vaderland bekendis, terflond ten klaar-

ften nagaan, de inftandhoudende overnee-

ming van de oude toerusting en dragt der

Batavieren , tot in ’t begin der Zestiende

Eeuwe;. dewyl men ’er om de heupen nog
ziet het Sagulum , of Wapenrokje, dat en
Batavier en Romein altoos droeg. En
fchoon de overige rusting een Yzeren Har-

nas verbeeld , dat met vergulde of gou-

den lieraaden op de gewrigten beklonken
is, vertoont het egter nog ten fterkfte de

buiging en beweeging
,

mitsgaders den
vorm der Ledemaaten: ’t welk ons zeer

duidelyk bewyst, dat de Edelen en Ridders

van dien tyd zig nog bedienden van eene

vlugge en heldhaftige kleeding, naar der

Voorvaderen trant gevormd. En vermoe-
delyk waren de Lederen Pantfers of Kol-

ders, of de Vellen van Dieren, onder hen

in zwang gebleeven; zoo niet de uitvin-

ding van het Buskruid, en het fchieten met
Kogels-, die rusting, welke veeltyds tegen

'een houw, een hak, of eene werpfpiets

beftand was, in een Yzer Harnas had doen
verkeeren. Eene toerusting, die onder-

tusfchen evenwel te zwak was , om de eis-

felyke kragt van het Buskruid en der Ko-
gelen te kunnen wederftaan ; dat onze wak-

kere Held ook ondervonden heeft, zoo

voor Padua, in Italien, daar hy ’t eerst

met de Stormhamer de muuren beklom ,
als

L 1 4 voor
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voor Slooten, in Vriesland; nadien hy door

een kogel in den hals , en een in den arm

,

gewond is geweest; dat nu nog, ter eere

zyner onfterfelyke heldendeugd, naast zy-

ne afbeelding, Haat aangeduid. Edoch,
hoedanig eene hervorming de rusting, dóór

de verandering der krygskunde , mogte on-

dergaan ,
de oude Vaderlandfche dragt bleef

’er niet te min mede vermengd. En hoe-

wel de Uitheemfchen
, gelyk ook veelen

onzer Graaven, de Yzeren Helmetten al-

rede ingevoerd hadden, behield onze Ede-

le wassenaar nogtsns de vrye Vaderland-

fche Bonnet; ook drilde de Burggraaflyke

Pluimaadje, en het Livrei der Stad Leiden,

met roode en witte koleuren , op den Rid-

derlyken Hoed; ten blyke zyner aanklee-

vinge aan het Vaderlandfche gebruik; welk
gebruik hier volftrektlyk een kort woord
vereischt.

Onder de gedenkftukken van de oude ge-

daante der kleedingen onzer Voorzaaten,

zyn ’er geene zekerder, dan die van der

Steden Livreien. Het ftaat by ons
,
(zon-

der ons op te houden met de verfchillende

afleidingen van ’t woord Livrei , dat de *

Heeren hüydecoper en burman zoo door-

letterd verhandeld hebben,) vast, dat de

Livreidragten van de Overheden en Bedien-

den der Steden , boven gemeld, mitsgaders die

derWeeskinderen , de egtfte blyken zyn , van
de oude Kleeding der Burgeren in die da-

gen , toen zoodanige Godshuizen opgerecht

wierden. Dus kan men uit de Beelden,

die
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die doorgaans aan of op dc ingangen , of de

poorten dier Gebouwen ftaan, gemaklyk

den ouden trant van dien tyd ontdekken :

als, onder anderen, uit die voor bet Aal-

moesniershuis te Amfterdam, het Weeshuis

te Leiden, in ’s Hage, en in meest alle

onze Steden. Wel byzonder heeft men
hier omtrent aan te merken , hoe ’t oud-

tyds een algemeen gebruik was, dat de

Burgers , en vooral die geenen , welken als

Stads Bedienden waren, de koleuren van
der Steden Wapenen in hunne kleeding

droegen. Hier uit is ontdaan de tweeko-

leurige kleeding der Burger-Weeskinderen

,

welke nog heden Pand houd , en uit de ko-

leuren van der Steden Wapenen ontleend is

:

zoo draagen die van Amderdam , half rood

,

half zwart; die van Utrecht, half wit, half

zwart , of half blaauw , half zwart; en einde-

lyk, om ze niet allen op te noemen, die van
Leiden rood , met Stads Wapen ; op hoedanig

eene wyze ,
wit en rood , ook de Pluimaadje

en het Wapenrokje van den gemelden Baa^

nerheer zeer kennelyk gebandeerd is. Uit

hoofde van zyn Burggraaffchap , het aan-

zienlykde Hoofd van Leiden zynde , droeg

hy mede der Stede koleuren , zoo als ze nog
op alle Stads openbaare Gebouwen , wit en

rood
,
geverwd worden. Het was toen naam-

lyk een der doorlugtigfte Eeretekenen , in

zyne Kleederen de koleuren van der Steden
Wapenen , of ook die der Graaven , Vorften

,

Baroenen , en Heeren , te draagen : van
waar men overvloedig veel voorbeelden

LI 5 vind
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vind van Ridders , die, met zulke verfchil-

lende koleuren gekleed, den Hofkoet der

Vorken volgden. Een aanmerkelyk voor-

beeld hier van , met opzicht tot onze Hol-

landers , levert ons de belegering van Nuis ,

door Hertog karel, in ’t jaar 1475. De
Hollanders, die nevens anderen opgeko-

men waren , om den Hertog te onderkeu-

nen , kwamen , naar de gewoonte van dien

tyd, onder de byzondere banieren of wim-
pelen hunner Steden ; en ’t Voik , onder

ieder Banier, was gekleed met verfchillen-

de gefchakeerde Kleederen , elk naar de

Livrei zyner Stede , die ze over ’t Harnas

droegen. De Amkerdammers , by voor-

beeld, half rood, half wit; die van Hoorn
in eene kleeding van groote ftreepen rood

en wit door elkander, enz. Dit gaf dien

van Nuis aanleiding , om fchimpende te

zeggen: De winter komt; want de Bonte-

kraaien komen in ’ t Land . Ook ontmoet
men, in de Analecta van den Fleer a. mat-
tiüeus

,

eenig verflag van deeze kleeding,

in een berigt van eene Vergadering , welke

de Hollanders, in ’t jaay 1482, belegd had-

den ;
waarin onder anderen gezegd word

:

„ oEnbc aïïcbie^oïïantfcfic Jbtebcn jr^oot

„ cntse ftlctjn/cntïe tioertaïïe tne©o^pcn/

„ fcie cnïset öie dêtetsen perbcn/ ïjoöfccn

„ ^erliokbtïöer \mtt. ^itboïcft aïtm$

„ Dcrgafcm tucftnöe foo fjeeftricft/ g^ooc

„ ofririjn/cmn öorgernie^ker of encno*

Uerften uit ïjoerre frette lucöe geïjaöt/

tae 3P geïjocr gatien/ rnöe eïcfee MtU
55

5?
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„ ïjabtsc ïjoer töpmpeï mcöe/ctiöe ïjoer lioïcfe

„ gccïect tuft öer jkeöt clebtngge”»

Men kan uit dit Haaltje genoegzaam af-

neemen , welk een denkbeeld men zig van
der Steden dragten heeft te vormen; waar-

om wy ’er niet langer op Haan zullen bly-

ven ,
maar den Leezer voorts wyzen , naar

het juiste afbeeldfel op Plaat ïï. Fig. i.

voorgefteld ; waar in men de koleuren zeï-

ven, door het zwart en wit, aangeweezen
kan zien. Wat voorts het teken van ’t Gulden
Vlies , mitsgaders de met gouden fieraaden

,

en Edelgefteenten
,

gefierden Hoofdband
en Gordel , de Ridderlyke Spooren , en den
Stormhamer betreft, dit alles verklaart zig

zelven , en heeft geen verdere opheldering

noodig. Wyders kan een oordeelkundige,

die ’er zyne opmerking over gaan laat, uit

dit oude gebruik van der Steden Livreien

afleiden, hoe ’t bykome, dat nog heden
de Boden en Gerechtsbedienden der Steden

Wapenen op de Borst , en onze Krygslie-

den ter Zee en Land hunne onderfcheiden

kleeding en koleuren draagen
; als mede uit

wjelken hoofde onze Edelen en Hooge
Standsperfoonen hunne byzondere Livreien

aan hunne Bedienden geeven. — ’Er zou

,

aangaande dit alles, nog' veel te berde te

brengen zyn ;
dog wy zien ’er van af, en

wenden ons ,
om nader by ons onderwerp

te blyven , ter befchouwinge der byzonde-

re gedaante van de kleeding der Adelyke
Dames, omtrent deezen tyd. Ter ophei-

deringe daar van, dient ons de Afbeelding

der
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der Jongvrouwe maria van woerden, van
vliet, welke, met het afloopen der Zes-

tiende Eeuwe leevende , en in ’t jaar 1607
geftorven

,
geene der minfte egte oude Hol-

landfche Dames van dien tyd was. Derzel-

ver hier medegedeelde aftekening is ge-

maakt naar de orgineele Schildery, welke
mede op den Huize van Warmond berust

,

en my, benevens dat van gemelden jan
van wassenaar, gunftig ter navolging-?

verleend is, door den Heer cornelis boon,
Reprefentant van den thans regeerenden

Hoog Edelen Hooggebooren Heer van War-
mond , Baron van Wasfenaar , &c. &c. &c.
mitsgaders Secretaris der voorfchreeven
Heerlykheid, mynen byzonderen Vriend.

De dankbaare erkentenis voor dit genot,

en dat van veelvuldige andere gunstbewy-
zen, van dien menschlievenden Heer, in ’t

opftellen van dit Werk, doet my den Chris,

telyken wensch, hem voormaals openlyk

door den geleerden Leeraar walraven ge-

geeven , herhaalen
; „ Dat God nog lange

„ fpaarc de traanen ,
die de Warmondfche

„ Burgery eenmaal rechtmaatig op zyn ge-

„ trouw gebeente ftorten zal” ! Verfchoon

Lcczer, deezen buitentred , dien de vriend-

fchap en erkentenis van my vordert; daar

’t my heeft mogen gebeuren, deezen my-
nen arbeid in Warmonds verkwikkelyken

oord te onderneemen, en tot dus ver in

deszelfs nabyheid voort te zetten.

Wanneer wy, om ter zaake te komen,
het afbecldfcl van gemelde Adelyke Dame

be-
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befchouwen , vinden wy in het zelve eene

zeer zeldzaame tooi ; welke niet te min de

deftigheid en den rykdom van den toen-

maaligen Adel ten vollen vertoont. Wat
de byzondere benaaming van dien opfchik

betreft , daar van weet ik niets met zekerheid

te melden ;
alleen is ’t my waarfchynlyk

,

dat de naam van Bouwen voor eenVrouwen-
rok diestyds reeds bekend was

;
en dat dezelve

met dien van Keurze en Zieltje of Hongerlyn ,

van laater dagen oorfpronglyk is : dan dit

jflag van benaamingen zal ons wel dra met
meerder zekerheid voorkomen; en derhal-

ven zullen wy, voor tegenwoordig daar

van afziende, ons nu vergenoegen, met
deeze Afbeelding , naar ons begrip, beknop-

telyk te befchryven. Het eerfte , dat hier

byzonder in aanmerking komt , is het Hul-

fel , dat de hairvlegten eener Jongvrouwe,
naar de gewoonte van die dagen , vertoont.

De goudgeele Hairen zyn alleenlyk door

een gouden Hoofdband omwonden ; en et-

Jyke kleene gekrulde lokjes hangen op zy-

de van den flag van ’t hoofd. Voor ’t ove-

rige is alles eenvoudig ; en de Vlegten op
’t Hoofd zyn plat ; waar uit men befpeurt

,

dat het hooge optuiten der hairen toen ge-

heel buiten gebruik was. Hier benevens

heeft men, ten aanzien van dit Hiilfel,

nog gade te flaan , het onderfcheid , dat ’er

diestyds was, en dat men nu nog, in eeni-

ge plaatfen onzer Gewesten , daar omtrent

in agt neemt; om naamlyk de jonge Dog-
ters met ongedekte vlegten of hairen te

hul-
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hullen; terwyl de gehuwde Vrouwen zig

met eenen Linnen Muts of zoodanig een
Kapfel dekten

;
gelyk veele andere Afbeel-

dingen van dien tyd getuigen. Dit gaat

zoo verre , dat men ’er bykans volffrekt op
aan kan , dat eene Schildery van die dagen

,

welke eene in ’t hair gevlogten Dame ver-

beeld , ons de gedaante eener Jonkvrouwe
voordraagt; en dat die eener gedekte Da-
me ons eene gehuwde Vrouw vertoont.

En ’t is onzer oplettendheid waardig, dat

die lbort van vlechtingen nog heden, by
eenigen onzer Eilanders , Rand houd. De-
zelve ging by uitneemendheid in zwang, in

’t laatRe der Zestiende , tot over het mid-

den der Zeventiende Eeuw , naar uitwyzen
der fraaie Prentjes van buiteweg , A<>. 1 645 ;

waarvan ook in het Vrouwenbeeldje, op
Plaat IV. Fig. 8 , een voorbeeld te zien is.

Voorts Raat hier nog agt te geeven , op de

manier van den Boezem, en de Armen,
glad en eng toe te rygen ; dat by uitRet,

en zeer lang, onder de Hollandfche Vrou-
wen Rand gehouden heeft. Dog het geen

de aanzienlyke Vrouwen bovenal byzonder

hadden ,
is het ongemeen opgepofte tooifel

aan de Schouders ; waar in toen zeer veel

pragts beRond. Onze juffrouw van vliet
heeft dat gepofte tot eene aanmerkelyke

grootte : en men ziet uit de hooge opge-

fchooven plooien, die, beurtlings, met
witte zyde Linten , ffrik- of knoopswyze be-

zet zyn, genoegzaam deezen zeldzaamen

opfchik, welken wy by geen Burgertrant

van

V
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van dien tyd vinden. Daarenboven ver- de hol*

leent ons de driedubbele rei van gouden LAND '

ketenen , welken van om den Hals tot over

de Borst nedèrhangen , een blyk van Ryk-
dom. De Keurfe ziet men verder over-

langs en opzyde alomme bezet met zilve-

ren koordjes; en ze fluit om den hals met
een opftaanden kraag. Over denzeiven

fteekt een eenvoudig kort geplooid Linnen
kraagje uit, dat om den Nek agter aan het

Hoofd fluit: hoedanige kraagjes het begin

geweest zyn van die geweldige Kraagen,
welken, kort na dien tyd, zoo veel om-
ilags in den opfchik der Mannen en Vrou-
wen gemaakt hebben. Voorts belfond de

overige kleeding der Adelyke Dames, in

eene regte effen afdaalende Japon , die van
vooren met twee flippen nederhing

;
en ge-

meenlyk met een zilveren
,
gouden, gebloem-

den of anderen geborduurden rand omwerkt
was; dien de bejaarde Vrouwen veelal van
Bont of Ermelyn hadden. Men vind dee-

zen Vrouwlyken opfchik
,

benevens den
dragt der Mannen, ten overvloede afge-

beeld in de Nederlandfche Stede Kaartjes

van GuicciARDYN ;
waar in de verfchillen-

de kleeding van de Inwoonderen der on-

derfcheiden Steden en Provinciën vry wel

in agt genomen fchynt te weezen. Den
Leezer derhalven tot die aftekeningen ver-

zendende, hebben wy ’er niet meerder by
te voegen ; dan alleen nog te melden

,
dat

onze Hollandfche Adel, volgens de oude
Schilderyen, zoo van Vrouwen als Man-

nen,
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nen, van de Vyftiende tot diep in de Zes-
tiende Eeuw, zig meest al in zwarte Zyde
of Satyn kleedde ; hebbende flegts eenige

Keurslyven of Corchetten fomtyds een don-
kerblaauwen of geclen grond voor de
Borst: maar de Kinderen tot aan de twaalf

jaaren ziet men meerendcels in eene k’ee-

ding van leevendiger koleuren afgebeeld.

Alles nagaande, meen ik niet ongegrond te

mogen gisfen, dat de Adel deeze zwarte
koleur by uitftek verkoos , om dat zy het

Goud op dezelve best kon doen affteeken :

vooral daar men de gewoonte had van ’er

zig ryklyk mede te verfieren
; want de mas-

five of louter gouden knoopjes, en ketenen

,

bedekten niet zelden de gantfche Borst. Ik

heb onder anderen een Vrouwen Voorftuk
gezien, waar aan honderd en zes- en dertig

ongemeen kleene louter gouden knoopjes

waren ; buiten de gouden Koordjes en an-

der Goud Borduurwerk. Men bezefFe hier

uit de ftaatlyke pragt der oude Hollanders

;

welken, omtrent dien tyd, de reeds be-

fchreevene veelkoleurige kleederen der

Veertiende en Vyftiende Eeuwe afleggen-

de , het deftige , en niet te min kostbaare
,

zwart overleverden, aan die der volgende

Eeuwe, welker kleeding wy zoo dadelyk

zullen befchouwen.

Tot dus verre de uitwendige tooi, en de

kleeding onzer Landzaaten, van de Elfde

tot in de Zestiende Eeuw, of daar omtrent,

nagefpoord hebbende, behooren wy niet

uit het oog te verliezen, ’t geen ons, met
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betrekkinge tot het Natuurkundige , deswe-

wegens Haat aan te merken. Men kan ’er,

zoo ’t ons voorkomt, al vry klaar uit aflei-

den, dat de algemeene geftalte der Hollan-

deren van die dagen , in zulk eene kleeding

gedost , overeenkomftig met het geen
men uit alle derzelver Afbeeldingen mag
opmaaken , niet boven de natuurlyke

kloekheid gong. Ook vertrouw ik niet mis

te hebben, wanneer ik hen, uit hoofde
hunner enge en gefpannen kleedinge, als

vry rank en tenger befchouw, dog mogelyk
meerder in ’t uitwendig aanzien der ge-

ftalte, dan wel in den aart zelve; ten

minften als men ’er eenige fterke en
kloeke Mannen van uitzondert, benevens
den Boerenftand , die integendeel als grof

en fterk voorkomt. De Afbeeldingen im-

mers , byzonder die der Vrouwen , zyn on-

gemeen tenger , bleek of blank, niet zwaar

van Boezem en Heupen , de Armen lang,

de Vingers fpigtig, enz. Dit alles ver-

leent wel eene bekoorelyke fchoonheid;

maar ’t is verre van die kloekheid , en kragt

van geftalte , welke wy in de oudfte Land-

zaaten opgemerkt hebben. De Mannen ziet

men insgelyks , in hunne enge Hoozen , en

korte naauw geregen Wambaifen , als men-
fchen van eene lange fchraale geftalte ge-

maaid; welke men zeer waarfchynlyk aan

de enge en gefpannen kleederen dier dagen

heeft toe te fchryven. Als men deeze klee-

ding, wel voornaamlyk ten aanzien der

Vrouwen, eens vergelykt met de dragt der

III. deel. Mm Hin-
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Hindeloopers , welke nog volftrekt overéén-

komltig is met die van den ouden tyd
; te-

vens lette op de zwaare lange Rokkep der

tegenwoordige Noord-Hollandfchen ; en te

gelyk agt geeft, op derzelvcr uitwendige

vertoon; dan zal men klaarblykelyk bevin-

den , dat de meeste dier Vrouwen , hoewel

van eene blanke en aanvallige fchoonheid

,

het op verre na niet haaien , by de fterk-

te, kragt en gezonde geftalte, derheden-

daagfche hooge Zuid-hollandfche en Gel-

derfche Vrouwen. Zelfs befpeurt men ’er

onder de Mannen al vry gemeen een tenge-

re geltalte; dan hier van nader op zyne

plaats; wanneer ik deeze myne gedagten,

die ik meen dat niet ongegrond zyn, ver-

der zal betoogen; als wy ons verledigen

tot het befchouwen der volgende voorbeel-

den van de Zeventiende Eeuw. De be-

fchouwing hier van , met nevensgaande op-

merkingen op de Kleederen , die toen eene

ruimer en lugtiger plooi kreegen , zal ons

doen zien , dat de Hollanders in die dagen

eene fterker geftalte hadden; ten minfte

zo wy op de leevensgroote Schilderyen van
dien tyd aan mogen; wanneer ons tevens

de reden daar van , zoo wy meenen , ten

klaarfte zal btyken. Dog vooraf kortlyk

nog een woordje, van de byzondere ge-

neigdheden der oude Hollanderen van de
gemelde tyden.

In onze Verhandeling over de Natuurly-

ke Volksvermenging hebben wy getoond,

hoedanigen invloed deeze en geene Natie,

die
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die onder onze oorfpronglyke Hollanders

ingelyfd wierd , op hen gehad heeft:; en ’t is

gereedlyk te begrypen, dat dit, uit eigen

aart , ook al vry wat verandering , in de ge-

neigdheden onzer Natie te wege gebragt

moet hebben. De heerschzugt der vreemde
Leenheeren

,
gefterkt met de overmagt van

den geestlyken Ban en de Boete derPausfen,

gaf geen geringén knak , zoo aan de zuiver-

heid haarer zeden , als aan haare eenvoudi-

ge en natuurlyke denkbeelden, welken zy

van het Opperweezen hadden. Plier door

is de onbedwongen geneigdheid onzer Bata-

vieren , om , volgens de natuurlyke goede

zeden ,
in vryheid te leeven , zeer verbas-

terd. Ze waren alvoorens, door zig aan

den dienst van de Afgoden der Romeinen te

gewennen, het fpoor wel jammerlyk bys-

ter geworden; dog hunne geneigdheden

wierden nog meer bedorven, toen men
hun, door eene misleidende denkwyze

,

eene verkeerde drift voor den Christelyken

Godsdienst, hun zoo averechts geleerd,

inboezemde. Van dien tyd af, dat zulks

Itand greep in het gemoed der Landzaaten

,

wierden ze het flagtofFer van gierige Gees-

telyken, en heerschzugtige Hecren; nade-

maal ze wel dra overfloegen, om alles blind-

lings , op het gezag van den Paus , de Bis-

fchoppen en Monniken, te doen of te ha-

ten. Men vond, wel is waar, (om de

Hollandfche Roomfche Geestlykheidnict te

kort te doen ,) in die dagen , welken ik be-

doel , onder de Geestlyken nog al eenige

Mm 2 wel-
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welmeenende Christenpredikers en braave

Roomschgezinden , die de hervorming des

Volks ernftig bedoelden ; maar de meesten

,

en vooral de heerschzugtige Bisfchoppen

van Utrecht, met hunnen aanhang, die

edel en onedel door den Kerklyken Ban
overheerschten , en het goed en bloed der

eenvoudige Onderdaanen opzoogen, mis-

vormden derzelver natuurlyken aart byna
geheel en al. Zy droomden in die dagen

onophoudelyk van Bedevaarten , Pelgri-

maadjen, flryden tegen de Ongeloovigen

,

het inneemen van ’t Heilige Land, enz.

De Ingezetenen flreeden van toen af, niet

meer voor eigen Haard, Huis en Hof, maar
voor ’t Gezag der Pausfen. Ze geraakten

eindelyk in hunnen boezem verdeeld , en
daar mede wierd de oude Broederlyke

Trouw, de Gastvryheid, en de Gemeen-
zaamheid

,
geheel verdreeven , of nam ten

minfte grootlyks af. De ftrydbaare aart,

de zugt voor Godsdienst en Vryheid , bleef

in dien toeftand den ouden Hollander nog
wel by; maar zy werkten in de gemoede-
ren op eene geheele andere wyze dan voor-

heen. Elk hunner , te zwak om voor zig

zeiven te ftaan , zogt zyne vryheid , onder
de befcherming van een byzonder Heer,
of een Kerklyk Patroon, en ieder Heer
wilde een Prins of Koning, en ieder Kerk-
lyke een Paus zyn. Dus onder elkander

verdeeld zynde, vervolgde de eene Broe-

der den anderen; en de natuurlyke Eensge-

zindheid wierd door eene onnatuurlyke

Wraak-
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Wraakzugt verdreeven. Dit maakte onze
Natie, die anders wel ontzachlyk, maar
tevens edelmoedig in ’t flryden was , wreed
tegen allen , welken den naam van Chris-

ten niet droegen; en, in een zeker op-

zicht, wantrouwig, jegens allen, die, in

’t ftuk van partyfchap , met haare aangeno-

men party niet overéén kwamen ;
waar van

de meermaals vermelde Hoekfche en Ka-
beljaauwfche twist ten getuige llrekt. Ja,
zoo ik de vryheid gebruike om een wei-

nig ruimer te gaan, verbeeld ik my, dat

de gemoederen der oudtyds zoo eensgezin-

de Hollanders , zedert die dagen, meer ge-

llingerd zyn door die bittere en fteeds in-

vreetende driften , welken geduurig aanlei-

ding vinden tot oproeren
,
plonderingen

,

en famenrottingen van Burger tegen Bur-

ger , en Stad tegen Stad ; waar van de door-

gaande blyken in onze dagen niet verre te

zoeken zyn. Dan dit was ’t nog niet al ; de

vermenging en gemeenzaamheid der Uit-

hecmfchen had daar en boven het Goud

;

en het Goud de Begeerlykheid , mitsgaders

de Pragt , de Weelde , en de Wellust , van tyd

tot tyd meerder ten Lande ingevoerd. Hier

door leed bovenal de oude en beroemde
kuischheid der Batavieren eene groote om-
wenteling. Sluikeryen en geheime Min-
nehandelingen beheerschten weldra het ge-

moed der Magtigften ; en men vind in de

oude Historiën byna geen bekenden ouden
Adelyken Stam, met welken geen Bastaar-

den vermaagfchapt waren; hoedanigen de

Mm 3 Geest-
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Geestlykheid veelal handhaafde. Onder
den gemeenen Man en den Burgerftand

fcheen het egter zoo diep niet ingeworteld

te zyn ; en de oude zugt ter handhaavinge

der kuischheid hield by de eerwaardigften

der egte Landzaaten nog fteeds de over-

hand: van waar ook het tegendeel , door

Vreemden ingevoerd zynde , door verfchei-

den Wetten tegen putierfchappen , fornica-

tien , fchofiieringen , en feiten tegens de

natuur, beteugeld wierd. Terwyl de Wel-
lust dus veel velds gewonnen had , was de

Dobbel- en Speelzugt, benevens het over-

maatige drinken, by onze Landzaaten, al

vry wat verminderd; en dus de Natie in

dit fluk verbeterd. Ook verkeerde de zoo-

genaamde ledigheid , die tacitus den Ba-

tavieren ten laste legt, byzonder omtrent

dien tyd , in eene loflyke drift tot Onder-
zoek, Arbeidzaamheid en Koophandel,
benevens veele voortreflyke Fabrieken ,

Konften en Weetenfchappen ; welken ie-

der Stad, Dorp en Vlek, benevens den
Veehandel, met yver aankweekte. Ten
bewyze hier van , om een groot getal vee-

ler byzondere zaaken niet op te haaien,

verftrekke de uitvinding der Boekdrukke-
rye ,

der Houtfneekunde , van het verglaas-

de Platteelbakken , der Schilderkonfte in

Olyverw, en der ontdekkinge van de Ver-
grootglazen; mitsgaders, ten aanzien van
den Koophandel ,

de Haringvisfcheryen , de
Walvischvangst , de Zouthandel ; kortom , de
vestiging der Zeevaerd , door de vier Wae-

rcld-
(
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relddeelen , hier te Lande. Alle deeze en de hol-

meer foortgelyke nutte uitvindingen en LANÜ-

werkzaamheden , die,geduurende het tyds-

verloop van de Elfde tot in de Zestiende

Eeuw, onder de Hollanders tot ftand ge-

bragt zyn , bewyzen ten klaarfte
,
dat on-

ze Landzaaten , niettegenftaande zy tot ee-

nige nieuwe gebreken overhelden, hunne
voormaaïs eenvoudige , bykans onverfchil-

lige , natuurlyke geneigdheid veranderd za-

gen, in vernuftiger, konftiger, en, als

men ’t zoo noemen wil, door Wetten en
Zeden befchaafder gemoedsneigingen ;

wel-

ken, zints die dagen tot op heden , niet ver-

ergerd, maar, gelyk wy zoo voorts zullen

toonen, boven veele Natiën merkelyk ver-

beterd zyn. Dan, laat ons de befchou-

wing der kleedinge onzer Hollanderen ver-

volgen.

In de Zestiende en Zeventiende Eeuw, H0L-
tot welk tydbeftek wy nu genaderd zyn , land-

had hier omtrent eene zeer groote verande- sche

ring plaats, onder de regeering der Oos-

tenrykers , en bovenal die van karel den in de

V, en deszelfs Zoon Philips. Toen de Zestien-

laatstgemelde , in den jaare 1559 5 het de en

Feest der Orde van het Gulden Vlies te YeEQuw.
Gent gaf, verfcheenen de Heeren nog in

de oude bekende kleeding. De Ridders der

Orde hadden op het Hoofd roode Capproen-

hens ,
ghemaeckt , onder met wrongens , en bo-

ven met openvallende ploykens ; en waren ge-

cleedt met roode of zwart fluweele Huycken ,

üf Manteltjes $ binnen ghedobbeleert met widt

Mm 4 Sa-
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Satyn. Dog de Spaanfche Hoeden en Klee-

deren kreegen in dien tyd reeds veelal de

overhand; inzonderheid by onze Edelen en
die van den Burgerftaat. Egter bleef de

oude dragt nog al lang in gebruik by de

eenvoudigften , en by de Boeren ; die tog

altoos het fterkfte aan de Voorvaderlyke ge-

woonten gehegt zyn. Men ziet dit zeer

duidelyk in de Schilderyen van David Te-

niers

;

welke veelal Vlaamfche en Zuidhol-

landfche Boertjes fchilderde; op wier Hoof-

den* men de gemelde Capproenkens nog ziet

afgemaaid. Vergelyk hier Plaat II. Fig . 1

en 4.

Wat voorts den toeftel onzer Voorvade-
ren in die dagen betreft, wy zullen, om
’er een algemeen berigt van te gecven

,
zon-

der ons met kleinigheden op te houden,
een begin maaken van hun gelaat of aange-

zigt, dat diestyds bykans eene geheel ande-

re gedaante verkreeg. De eerwaardige

Baarden raakten by veelen buiten gebruik;

men begon ze te korten, en op de boven-

lip tot knevels te fcheeren. De oude eer-

waardigfte Mannen Helden nog eere in een
gryzen breeden Baert ; immers zoo zien wy
dezelven in de afbeeldingen van willem
den eersten, en zyne tydgenooten , bar-

neveld, aldegonde, en veele anderen.

Wel inzonderheid droegen de Rechtsgeleer-

den en Medicynmeesters den Baard op een
ftaatigen en Hippocratifchen trant. Dan het

meerendeel van den Adel begon allengskcns

de Spaanfche wyze te volgen. Men knip-

te
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te de hairen kort af; men fchoor den Baard

in zulk een fatfoen, dat ’er flegts twee

moustafches , ofkleene kneveltjes , op de Bo-

venlip, en een kleen boschje hair, als een

fikjeaan de kin
, bleef. Deeze manier heeft,

tot in het begin der tegenwoordige Eeuwe

,

zeer algemeen Band gehouden ; en men
ziet ’er de overblyffels nog van onder de

Ruitery, en eenige Voetknegten der Staa-

ten van ons Land. Ook is het onder fom-

mige Koetfiers, van byzondere Heeren,

nog in gebruik, die dus een heldhaftigen

opflag, door hunne knevels, vertoonen

;

dog ze worden op dien voet nu veel eer

als eene foort van Livrei
, dan als een eer-

waardig teken van agtbaarheid gedraagen.

De Hoofdhairen , die vervolgens ook kort-

geknipt wierden
,
dekte men nu veelal met

Vilten Hoeden. Deeze konst , om van

Wol, Beverhair, en andere Boffen, het

Hoeden-vilt te maaken, was egter voor-

heenen reeds bekend ; als bïykt uit de Af-

beeldingen van fommige vroegere Graaven

en Edelen , die zulke Hoeden droegen , en

dezelven, door gouden linten, en lisfen,

aan gouden knoopen opbonden. Met zulk

een Hoed vind men onder anderen Graaf

aalbert van beteren, die op het einde

der Veertiende Eeuwe leefde, al afgebeeld.

Dit flag van Hoeden , dat diestyds groote

en ruime afhangfels had, maakte men in

deeze dagen , toen ze algemeener in ge-

bruik kwamen
,
doorgaans met zulke fm al-

le randjes, als men nu gewoonlyk aan on-

M m 5 ze
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de hol- ze Schippers Mutsjes befpeurt : maar ver-
land- volgens wierden ze, in ’t midden der Zes-

NATi£
tiende Eeuwe , weder een weinig breeder

van rand; na genoeg op die breedte welke
wy nu gedeeltlyk volgen. De Bol was vry
hoog, rond, en van boven plat; van on-

deren had dezelve een flyven ronden om*
Baanden rand; op welken onze Hollanders,

aan een Lint, rondfomden Bol
,
gewoonlyk

een Strik of eene Roos droegen ; welke Roo-
zen tot aan ’t begin dcezer agttiende Eeuwe
nog alfland gehouden hebben. Aartig geeft

de Ridder cats , onder het bybrengen van
een voorbeeld, den Vrouwen eene les van
voorzigtigheid , als hy haar leert op deeze

Roozen van haarer Mannen Hoeden te let-

ten; nademaal het fcheefftaan der Roozen
op den hoed van een kroeskrop niet zelden

een teken van eene kwaade luim was; waar
tegen een Man zyne Vrouw waarfchouw-
de, zeggende,

De Roos van mynen Hoed

Sal u een teyken zyn , wanneer gy fwichten moet.

Dusdanig een Hoed, gelyk wy ’er een op
Plaat III. Fig. 3 vertoonen, heette men
naderhand, fchertfender wyze, wel eene
Teil

;

vermits ze, omgekeerd zynde, naar

eene foort van holle kom of fchotel zweem-
de , die men Teil noemde ;

dus fchryft hui-

gens, in ’f Kostelick Mal, aan cats:

„Een averechte Teil, dackdeckfel van de luifen.

Men
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Men kan het onderfcheid , en den over-

gang der Capproenkens tot zulke Hoeden

,

zeer net voorgeReld zien, in de Afbeel-

dingen der beroemde Glasfchilders , wou-
ter en dirk crabeth , die in ’t midden
der Zestiende Eeuwe bloeiden ; zo als ze te

vinden zyn in houbrakens Schouwburg der

Nederlandfche Schilders

;

daar het bovenRe
Portrait een ouderwetsch Capproenken
heeft; en ’t onderRe met een nieuwmodi-
fchen Hoed pronkt. Deeze verandering

van Hoofddekfel is uit Vrankryk en Vlaan-

deren tot onze Hollanders overgebragt, en,

volgens de aanmerking van zeker Fransch

Schryver, heeft men de Hoeden in Vrank-

ryk eerst doorgaans begonnen te draagen,

in de Vyftiende Eeuw. Ook tekent die

Schryver, ten deezen opzichte, als iets

byzonders aan , dat karel de VII , by zy-

ne intrede te Rouen, geheel gewapend
was ;

uitgezonderd dat hy
, ,, in Rede van

„ eene Kasket of een Stormhoed, un

„ Chappeau de Castor , een Hoed van Be-

,,
verhair, of Bevervilt, op het Hoofd

„ had” (*). Kort daar na zyn ze ook in

Holland gemeen geworden
;
dan men fchynt

ze veelal van Wolle gemaakt te hebben

;

aangezien een Hoed van Beverhair
,
gelyk

nu nog , voor den gemeenen Man te kost-

baar was. Van alkemade, die, op dit

Ruk
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ftuk der Hoeden , nog al eenige byzonder-
heden heeft, zegt; „ Dat men in deze

„ Landen heeft beginnen te draagen zeke-

„ re Vilthoeden, een maakzel van grove

„ Wolle ; zoo zagt en los behandelt , dat

„ de randen of boorden van dien niet mag-

„ tig waren zig zelven te onderfleunen

,

of op te houden ; hangende om het hoofd

„ en de ooren als een lap laken , dat flod-

„.derig nederbuigt, ten ware men dezelve

„ met een band of koord opbond, of met

„ een gespe opzette” (f) ! Maar deeze zoo
groote Hoeden , met zulke breede randen ,

behooren tot wat laater tyd: althans ik

vind ze by geene onzer Hollandfche Af-

beeldingen ,
(als men die van eenige Prelaa-

ten , en zoogenaamde Pelgrims , uitzon-

dert,) van zulk eene uitneemende grootte,

dan lang na den tyd , dat de kortgeboorde

Hoedjes in zwang geweest zyn; toen de

groote Spaanfche Kraagen naamlyk alhier

voor den dag kwamen , en de dragt in ’t

geheel eene andere gedaante verkreeg. Zul-

ke groote platgerande breede Hoeden wa-

ren, hier te Lande, eerst by uitftek be-

kend , in ’t begin der Zeventiende Eeuwe.
Omtrent dien tyd komen ze ons van aller-

leien Hag voor, in de Ruitergevegtjes

,

Strooperyen, enz. van esaias van der
velde, die omtrent het jaar 1630 bloei-

de;

(10 C. v. alkemade, Ceremonieel der Begraave-

nisje y
Biadz. 147 en 148. Vergeiyk hier mede mr

V Kampregt . Biadz. 263.
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de ; mitsgaders in de printjes , waar mede
men de Werken van den Ridder cats ver-

fierd heeft. Men zie zoodanig een Hoed

,

naar de zekerfte Afbeeldingen, gemaaid

op Plaat IV. Fig . 4.

Het dekken van ’t Hoofd met een Hoed

,

ging voorts vergezeld van het gebruik der

Kraagen ,
welke men om den Hals floot , en

die men toen , als van de Spanjaarden ont-

leend, Spaanfche Kraagen noemde. Men
droeg ze reeds in de Zestiende Eeuw; dog
zy waren op verre na zoo groot niet , als

ze, omtrent het midden der Zeventiende

Eeuwe
,
gemaakt wierden ; toen ze een zoo

grooten en weitfchen omflag kreegen , dat

ze tot over de Schouders uitftaken. Dee-
ze Kraagen beftonden uit lange flrooken

Kameryksdoek of kanten ,
Point (TEfpagne

genaamd. Men fleef en plooide dezelven

op die wyze , dat ze zig aartig vertoonden

,

als ftevige naast elkander in de rondte ge-

fchikte buizen ; fluitende de eene plooi

beurtlings op de andere. Wyders wierden

deeze flrooken, op dat zy in een geregel-

den fland zouden blyven , daar ze anders

ligtlyk, door de beweeging van het Hoofd,
uit de plooi geraakten

,
gereegen , op een

Koperen of Yzeren , en by de Ryken , op
een Zilveren of Gouden Halsband

; die zoo

breed was, dat de plooien ’er gevoeglyk

van agteren in orde aangehegt bleeven:

hoedanige Zilveren Halsbanden nog wel

onder oude Familiën, ter gedagtenisfe , be-

waard
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waard worden. Huigens befchryft deeze
Halsbanden en Kraagen aldus

:

Een omgebanden hals , trots ecnigh Brak-gefpan

;

Een fchuinfe rimpelkraag , trots aller Boeren wan.

De pragt en kostbaarheid deezer Kraa-

gen was buitengemeen groot: genoeg zy
het , desaangaande te melden , dat ik zulk

een onttornden kraag in handen gehad heb

,

die agt en veertig ellen lang was
;
en dat

my , door zeker bejaard nog in weezen zyn-

den Heer , die ’er zoodanig een , met een

Zilveren Halsband, by zyne Voorzaaten
gevonden had , verzekerd is , dat dezelve

,

volgens de meeting zyner Moeder, niet

minder dan ter lengte van zestig ellen liep

:

waar uit men terflond bezeffen kan, hoe
kostbaar zulk een Kraag geweest moet zyn;
vooral by de Magtigften , die ze van Spel-

dewerk of Kant droegen. Behalven deeze

Kraagen was ’er ook nog een ander tooifel

om den Hals in gebruik. Het zelve beltond

in een ftyfftaand Omflag, met den halsband

van het Hemd verbonden; dat gemeenlyk
van kostbaare Kant was: ’t welk meestal

door de jonge Heeren en ongehuwde Da-
mes gedraagen wierd; van waar ook de Da-
me op Plaat III. Fig. 4, met dien op-

fchik voorkomt. De Boeren - Vrouwen
droegen ze meest allen van Kamerdoek,
kortjes en eng om den Hals, als op dezelf-

de Plaats by Fig. 6, te zien is. ’tSchynt

my ook toe dat de Kraagen , hoe algemeen
ze
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2e mogten weezen , egter by den Boeren-

en gemeenen Burgerftand , om de kostbaar-

heid vermyd wierdcn; althans ik vind ze

by de Boeren van dien tyd niet. Het on-

derfcheid dier beide tooifels fchetst ons de

geestige huigens fchertfende af, als hy
fchryft:

Een’ opgekrulde ftrop, om ratten in te huizen,

Een omgeworpen hemd , fpyt waschters blootenarm.

’t Geen huigens hier een omgeworpen

Hembd noemt, was eigentlyk dat ffcyf op-

ftaande Omflag, ’t welk van Kant of van
Kameryksdoek gemaakt wierd, dat wy be-

doelen. Het zelve was zoo groot dat ’er het

Agterhoofd als in verfchool , terwyl de Hals

of Borst van vooren bloot bleef ;
waarop

huigens oogt, als hy zegt, fpyt waschters

blooten arm . Sommige Burgers en Kooplieden

droegen ook nog wel platte Kraagen , wel-

ken uit effen vlakke plooien beflonden ; dog

dit was in de Zeventiende Eeuw al wat ouwe-

wetSy gelyk dit koddige versje uit W. D.
hooft’s Jan Saly het uitdrukt.

Sin jyt Jan Saly! jae wel , ’t lyf ftaet me noch van

vrees en trilt.

Wel hoe dus rein en net ? dit is te byster wilt.

Sulcken fyen Hoet , jae vaer je hebt wel daeghjes,

jou aenfight is verciert met deufe neer-leyde kraegb-

jes,

Noyt vond ick ter werrelt fulcken overdadigen
puyckje,

Jae wel je fint epronckt , ien W&mbus met ien buyckje

,

In
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In ’t Broeckjen , ftaet as ien 4el-korfjen, toch ftaet

hiel net,

In fulcke nieuwe Schoenen , en Kousjen vanftemet.

En fulcken braven Mantel , ’t is wel ien hiel fyn lap-

jen,

En ’t is nog fraey emaeckt, dus after mit ien kap-
jen,

En duske fyne Luhbetjes
, ongefteven op jou hant,

Jae wel je fint ienoverdaedigen ien findelyck quant.

Je bint aers niet ofje uit een koffertje waert elefen.

Jan Saly.

Nou beekje fcheerme niet, ’t is ien lutje te hoog e-

prefen

,

’t Is op fyn emue wets, en daer hou ick het mee,

lek heb doch gien vermaeck in defe nieuwe fnee.

Deeze oude Redenrykers versjes doen
ons zien , dat de befchreeven Kraag en de

overige Kleeding, in den jaare 1644, toen

de klugt van Jan Saly van de Drukpers
kwam , alrede van de oude wet was , dat

zeer wel uitgedrukt is door ouwe wets

:

on-

ze Fig. 3 , op Plaat III , is van dien trant.

Deeze Afbeelding vertoont ons het Wam-
bais kortjes, maar de Broek ruim, en uit-

gezet ,
by wyze van een Aalkorf of eene

Fuik; welke zeer wel naar de gedaante van
zulk een Broek zweemt. Ook word dit flag

van Broeken nog heden gedraagen van ee-

nige oude Groningers, en bovenal van de

Vriefche Boeren; die in hun Wambais,
Broek, en Hemdrokjes, nog volflrekt oud
Hollandsch of Vriesch zyn. Daar benevens

gaan
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gaan de meesten onzer Zeeboeren insgelyks de hou
dus gekleed: in wier dragt ook de opgc- land-

ftrikte Broeksbanden om de knien nog een n̂ ie.
overblyffel zyn, van de Linten en Strik-

ken , welken de oude Hollanders over hun-

ne kuiten lieten hangen. Voorts maakte
men de Wambaizen zeer kort, en ze hin-

gen met kleene pandjes over den Broeks-

band; veelal waren ze met een Rygveter
toegereegen ; dog toen de geflikte Knoop-
jes in gebruik geraakten , wierden de Wam-
baizen, die men zeer digt met een groot

aantal van kleene knoopjes bezette, daar

mede ten naauwflen toegeknoopt. Deezé
knoopjes waren by de Ryken van Goud of

Zilver , en hadden naauwlyks de grootte

van kleene drooge Erwten. Derzelver ge-

bruik, en de wyze om ze zoo digt op elkan-

der te plaatfen , flrekt nog heden tot geen

geringe pragt by de ryke Boeren ; die ze

,

fomwylen tot zestig toe, aan eene enkele

ry, op hun voorlyf, aan den Hemdrok
draagen. Wat verder de Broeken, die wy
zoo even als wyd en ruim , of in ’t fatfoen

van een Aalkorf, befchreeven, aanbe-

langt; deezen wist men, hoog boven de

Heupen, door behulp van een halftyfje,

om de Middel toe te rygen,met een Rygve-

ter ,
die door nestelinggaatjes gong, en daar-

om ook wel eene Nesteling genaamd wierd.

Hier uit zyn ontflaan de fpreekwyzen , van

de Broek op te veteren , of op te nestelen

;

dat

ook cats, in zyn Liefdes Vosfevel , doet

Nn Hy
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Hy gaat in geen vertreck , en kiest geen ftilleit

hoek,

Maar Haat daar ’t yder ziet, en nestelt zyne broek.

En daar uit heeft men insgelyks af te lei-

den, het dubbelzinnige gezegde van den

Nestelknoop te hebben , als men van iemand
fpreekt , die onbekwaam ter voortteelinge

is. Door middel deezer Nestelingen of
Rygveters nu , haalde men de Broeken der-

maate eng boven de Heupen toe, dat de

Mannen zig breed van Schouders en Heu-
pen , dog fmal en eng van Middel ver-

toonden. Dit befpeurt men ook nog, in

deezen tyd, by onze Zeelieden, welker

gantfche dragt , vooral onder de Scheve-

ningers, Katwykers, Noordwykers, enz.

bykans geheel met die van den ouden tyd

overeenkomt , wel te verflaan , als zy , niet

in hun Vischgewaad, maar in hun beste

Sondagspakje gezien worden: en daarom-

trent is nog aanmerkenswaardig, dat zy
veelal geene koleuren, dan zwart, bruin,

of donker paars tot hunne kleeding verkie-

zen; dat mede zeer wel overeenkomt met
de gewoone dragt onzer Voorzaaten.

Onze Edelen , Regenten en deftige Lie-

den naamlyk , waren , zoo in ’t laatfte der

Zestiende , als in ’t begin der Zeventiende
Eeuwe, en lang daar na, meerendeels ge-

woon zig in ’t zwart of bruin te kleeden.

Het Satyn , en de zwarte Zyde , welke tot

de Wambaizen en Broeken gebruikt wierd,

was zelfs op die manier met bloemen , ftree-

pen.
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pen , bandeeringen , en fchakeeringen ge* de hol-

weeven, dat het juist aan ’t beloop der LAI^D-

kleedinge beantwoordde : even als nu de

panden van gebloemde Kamizoolen en Rok-
ken geweeven of geborduurd worden. Tot
een byzonder bewys deezer voorkeuze van
de bruine dragt , flrekt onder anderen nog
eene oude Schildery, die lang op den Lcid-

fchen Burg gehangen heeft, en, nader-

hand door myne voorouders gekogt zyn-

de,nog by myne eenige zeer geliefde Doch-
ter berust. Men ziet in dat Ruk den gant-

fchen Raad, en de Hoplieden der Stad Lei-

den ,
zoo als ze in ’t jaar 1574, ter zaake van

’tbeleg dier Stad, aan elkander den Eed van
trouwe afleggen, naar echte afbeeldingen,

zoo niet naar de perfoonen zelfs, gemaaid;

vertoonende zig meest allen in ’t bruin of

zwart , op voorfchrceven wyze uitgedoschti

Dit meld ook kolms aldus. „ Een fyne J-

„ lakenfe Broeck, met een Brucx-bomba-

„ fyn Wambus, bruin en moy van glans
,

janTots

„ Raat heel nettekens op fyn Burgers”, boertige

’t Was dus, mag ik wel zeggen , eene reg- vry En-

te oude Vader Jandfche vertooning, toen de

Katwyker Zeelieden, meest allen op deeze

wyze in ’t bruin gekleed, met hunne Schans-

rokken aan , en de ouwerwetfche Capproen-

kens, nu Schippersmutfen , op ’t Hoofd ,

omzet met Oranje Linten , wylen zyne Door-
Jugtige Hoogheid, willem den vierden,
inhaalden: op hoedanig eene wyze ook de

Zeelieden van Noordvvyk , zyne tegenwoor-

dige Hoogheid , onzen Ërf-Stadhouder ,ont-

Nn 2 van-
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vangen hebben. Op het befchouwén dier

plcgtighedcn, waar van ik telkens oogge^

tuige geweest ben, herinnerde ik my dc

oude deftigheid onzer Voorzaaten; en ’t

kwam my voor, dat ’er, onder alle aan-

zienlyke inhaalingen gcene, hoe pragtig

ook , zoo overeenkomftig was met de eere

der oude Vorften. ’t Is tog bekend, dat

den ouden Koningen, Prinfèn, en Ridde-

ren ,
geen grooter eere kon gefchieden

,

dan , wanneer ze ontvangen of vergezeld

wierden , van een grooten trein eveneens-

gekleedde Edelen en Burgers , vooral van

dezulken, die den ouden aart des Lands
vertoonden : welk laatfte hier zeker in on-

ze Katwykers en Noordwykers by uitftek

eigenaartig plaats had. Dit, als hier wel

vlyende , in ’t voorbygaan aangemerkt heb-

bende , wyzen wy den Leezer verder naar

onze Plaat III. Fig . 3 . Men kan zig hier-

by wyders mede voorftelien , de dragt der

halve Mantels ; welken diestyds zoo alge-

meen waren, en tot in deeze Agttiende

Eeuw nog Rand gehouden hebben , dat ’er

geen Koopman of braaf Burger op ftraat

kwame, zonder zulk een Mantel, die toen

voor een deftig Bovenkleed verflrekte. Ook
zouden wy nog wel dienen te melden, hoe
de omgeflaagen Kanten of Linnen Lubbe-
tjes, welke men om de Mouwen floeg, in

die dagen alrede in zwang gongen i dan

,

overmits deeze Lubben in de Zeventiende

Eeuw van meer pragt geworden zyn , zul-

len ze ons in ’t vervolg, by de Afbeelding
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der dragt van dien tyd , opmerkelyker voor-

komen. Laat ons derhalven, zonder voor
tegenwoordig daar op liaan te blyven, lie-

ver de D .me , die
, als een wederportuur

van het afgemaaide Mansbeeldje, op Plaat

III. Fig. 4 5 voorkomt, met korte woorden
begroeten.

Dit Afbeeldfel
,
getrokken uit eene Glas-

fchildery van A°. 1591 , vertoont ons hoe
de Dames van dien tyd haar Hoofd hul-

den, met een hoogopftaanden Muts van
kostbaare Kant. Men noemde dezelve in

’t algemeen Huiven , Kappen of Tuiten ; zy
hadden al vry wat overeenkomst met de he-

dendaagfche Vriefche Vrouwen Mutfen

;

waarby ze best te vergelyken zyn ; uitge-

zonderd dat ze, regt overeinde gezet, op
’t Hoofd Honden. Dog ik twyffel zeer,

of de Vrouwen van dien tyd dezelven niet

wel eens, naar hun welgevallen, voor
over, op de vvyze der Vriezen, droegen;

waar toe my eenige Afbeeldingen aanlei-

ding geeven. Diergelyke Mutfen zyn eg-

ter meest den Adel eigen geweest ;
welke

zodanig een Hoofddekfel , als onze Figuur

vertoont , van ongemeen konfHge Kant- en
Naaidewerk droeg; dat gevolglyk zeer kost-

baar moet geweest zyn : ’t welk men , by
vergelyking, ligt kan gisfen, als men na-

gaat, dat vermogende Vriefche Dames,
gelyk ik wel meen teweeten, meermaals

Mutfen hebben , die ongeveer Honderd
Guldens kosten. De Burger Vrouwen droe-

gen ze korter, en eenvoudiger cgter me-
Nn 3 'de
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de van Kant of Kameryksdocks : en de

Boerinnen hadden ze mede , op haare ma-
nier ,

boogswyze opgezet , waaraan ze op
zyde eenig Strikwerk hegtten ; dat uit Lin-

ten belfond, die, van haar Hullel en Hair-

vlegten , onder de Mats nederhingen. Hier

van het Boerendeuntje

:

Anne Jans heeft heur Kap efet,

Tusfchen tien en elven,

Voor met een Boogje
,

Agter met een Hoogje
,

Aan yder zy, een Strik daar by,

Is dat geen hovaardy ?

Zulk een foort van Boerinnen Kapfel

kan men op Plaat lil. Fig. 6, zien. Voor
’t overige valt ’er, om by onze Dame te

blyven, van derzelver bj^zondöte kleeding

niet veel meer van belang te zeggen
; om

dat het een en ’t ander , by ’t befchoiiwen

van de Afbeeldingen op Plaat IV, die tot

het begin en het midden der Zeventiende

Eeuwe behoort, veelal herhaald zou moe-
ten worden. Het eenige , dat nog bepaaldlyk

te betrekken is tot de kleeding der Zestiende

Eeuwe , beftaat in het volgende. De opge-

pofte open Mouwen, die nog, op zyn oud
Fransch, met doorfnydingen , en aan den
Arm beurtlings met flrikken opgebonden
zyn; mitsgaders de omgeftroopte Lubben
aan de Handen , en de Wrongen , of het

korte ronde Hoepelrokje om de Heupen

,

waar over de Rokken regt nederwaards
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hingen. Deezen opfchik heeft men toen
eerst by de Adelyke Dames , en wat Jaater

by den deftigen Burgerfland , vooral by de
Vrouwen der Amfterdamfche Kooplieden ,

met veel prachts gedraagen; onder den
naam van Bouwen, Vliegers, Kappen, enz.

dog hier van vervolgens meerder.

Wy hebben het afbeeldfel deezer Dame
Fig. 4 vertoond, met een ronden Waaier in

de hand , zoo als dezelve toen , uit Spanje her-

waards over gebragt, door deftige Lieden
gemeenlyk gebruikt wierd; des dit Vrouw*
lyke tuig ook een beknopt verflag eifjhe.

Het was een rond Bordpapier , op het wel-

ke allerleie veelkoleurige Vederen zeer

konftig gehegt waren: dit Papier, aan een

net gedraaid Ebbenhouten Steeltje vast ge-

maakt, vond men in de handen der Dames
van dien tyd als heiturven. Zy bedienden

’er zig van even als onze tegenwoordige

Dames van haare, uit de Indiën ontleende,

vouwbaare Waaiers; maakende op eene

geestige aanminnige wyze , met honder-

derleie wapperingen, draaijingen en vou-

wingen, ik weet niet al welke koozende
trekken. Men heeft deeze Waaiers tot lang

in de Agttiende Eeuw gebruikt ; en deHoof-
fche, of liever de dartele, Liefdehandelin-

gen hadden intusfehen verzonnen , om op
dezelven allerhande geestige Kwinkflagen,

Spreukjes, en lieve Woordjes te fchryven,

of ’er ook Zinne-en Minnebeelden op te

fchilderen; welke dan op den Waaier, aan

het fteeltje rondraaiende, by.wyze van ee-

Nn 4 ne
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ne Lotery, of een toevallig voorkomend
Spreukje, enz. een zoet en geestig tydver-

dryf aan de Jeugd, die tog in zulke kooze-

ryen haar meeste vermaak vind , verfchaf-

ten. Verder pronkt onze ouderwetfche

Juffrouw reeds met een lugtig, met Kant
cn Falbalaas omboord, Schortje; hoedanig

een Schortje men ook nu ten tydezeer aar-

tig wederom in zwang brengt. Wyders
verleent ons de groote en breede omflag

aan den Hals, een voorbeeld van een prag-

tigen opflaanden vlakgefpanncn Kraag; die

zoo groot is, dat het gantfche hoofdftel,

als binnen een omheind befchutfel, in ’t

midden van denzelven pronke. En daar be-

nevens vertoont ons de Borst, met gouden
ketenen bezet, de tekenen van den rykdom
der Dame : het overige dadclyk. Thans
zouden wy, volgens het opzet, om ons,

zoo veel mogelyk, aan een bepaald tyd-

perk te houden , ook iets van den Burger-

ftand moeten zeggen ;
dan het tydsverloop,

van de Zestiende tot in de Zeventiende

Eeuw
,
geeft in dit opzicht genoegzaam gee-

ne aanmerkenswaardige veranderingen ; of

zy kunnen betrokken worden onder de Af-

beeldingen 5 die nog te volgen ftaan. En
dus hebben, in gevolge hier van, de Af-
beeldingen van den Burger- en Boerenfland

,

op Plaat III en IV, naar dien trant, be-

trekking tot het einde, het begin, en het

midden der gemelde Eeuwe. Dog wy heb-

ben , om aan den aart des Lands eeniger-

maate te voldoen, op Plaat III, den ouden
Zuid-
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Zuid-hollandfchen , en , op Plaat IV, den ou-

den Noord-holland fchen Burger- of Boeren-

ftand verkozen, om dus, in deeze derde

en vierde Plaat , het voornaamfte der Ze-

ventiende Eeuwe af te doen. — De Beeld-

jes, die, als een Hollandfche Boer met des-

zelfs Boerin, op Plaat III, voorkomen,
zyn, zoo als de Lieden van deezen Hand
zig in’t begin der Zeventiende Eeuwe door-

gaans vertoonden ; dat veelal overeenkom-
flig was met de gedaante der voorige tyden.

Het voornaame onderfcheid beftond hier

in : dat ze in deeze dagen gemeenlyk Schoe-

nen met riemen en banden droegen; en
verder nu eens lange Slob- of Hansop-broe-

ken , dan weder korte wyde Broeken
; mits-

gaders aan het bovenlyf korte Wambaizen

,

en om den Hals platte Kraagjes , die ze ook
Beffen noemden , hadden. Wyders waren
de Pyen Bovenrokken toen ook algemeen

;

dan meest by de Veenboeren; zoo als bre-

DER.00 een Veenpuit of een Boertje uit het

Veen befchryft:

Hy droeg een effen Py ,

* Met knoopjes en plooitjes op zy,

Daar toe een Befjen, dat wonder raar

En netjes eftreeken waar.

Ook geeft ons die eigenfte Dichter , als

hy de Vinkeveener Boertjes ter Kermisfe
brengt, niet weinig lichts, ter algemeener
kundigheid van den opfehik deezer zyner
tydgenooten , omtrent het jaar 1618, en

N n 5 vroc-
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de hol- vroeger ; wanneer hy ze dus gedoscht bin-
LAND- nen Vinkeveen voert.
SCHE
NATIE.

Arent Pieter Gyfen die was fo reyn in *t hrtiyn
,

Sen Hoedt mit Bloemfluwiel die fat hem vry wat
kuyn

,

Wat fcheefjes en wat fchuyn,

Soo datfe bloot, ter naauwer noot

Stongt hallif’op fen kruyn.

Maar Miewes, en Leentjen , en Jaapje, Klaas en
Kloen

Die waeren ekliedt noch op het ouwt fitfoen ,

In ’t grys, in ’t graeuw, in ’t paers, in ’t blaeuw,

Gelyck de huysluy doen.

Het gewag maaken van deeze efFe en rei-

ne bruine kleeding, gefield tegen die van ’t

ouwt fitfoen , van verfcheiden verwe, toont

ons hier het onderfcheid tusfchen de ouder-

wetfche en nieuwerwetfche dragt. De
veelkoleurige Kleederen, van groen, rood,

paars, geel, enz. hebben wy, met het be-

zigtigen onzer Tweede Plaat , al aangewee-

zen. Deeze dragt was, gelyk gezien is, in

de Vyftiende Eeuwe, onder onze Holland-

fche Boerenlieden vry gemeen; en ze hield,

volgens brederoo , in zyne dagen , by fom-

migen nog fland. Men vind de eene en an-

dere Kleeding overvloedig afgemaaid. De
veelkoleurige Kleederen der Hollandfche

Boertjes heeft men alomme, in de Schilde-

ryen, Tekeningen, en Printjes van adri-

aan van ostade ; die dezelve op zulk een

gees.
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geestigen en natuurlyken trant gevolgd

heeft, dat ze den Befchouwer, de Boercn-

dragt van dien tyd volmaakt leeren kennen.

Men ziet ze aldaar met een paars Wambais

,

nu met geele, dan weder met roode
of blaauwe Mouwen; als mede met een
rood, een blaauw, en veelal met een paars

Broekje, of Kousfen, allerkonlligst afge-

beeld. En zyn tydgenoot, adriaan brou-
wer , volgde veelcyds die nette , effe , bruine

Boerenkleeding, welke onze Dichter als

nieuwerwetsch befchryft. De Hoeden fchy-

nen in die dagen ook nog al pragtig ge-

weest te zyn ; nademaal bredeRoo van een

Hoed met Bloemfluwiel , en hooft, in ’t

bovenaangehaalde, van fukken fyen Hoet ,

fpreekt: dog deeze Zyden en Fluweelen

Hoeden zullen niet anders geweest zyn,

dan zodanig een flag van Hoeden of Mut-
fen met Fluweelen of Zyden Randen , als

onze Zeeboeren nog draagen. Egter wier-

den de Hoeden, met breede platte neder-

hangende randen, in den aanvang deezer

Eeuvve , ook reeds van veelen gedraagen.

Daar benevens was het in dien tyd by eeni-

gen de Mode, om een Pluimpje, of eene

Veder , uit den ftaart van een Haan , op
den Hoed te fleeken : dan dit was eigent-

lyk de trant der Kittebroers en Voorveg-
ters, gelyk boven gemeld is, als wy van
de Snypartyen fpraken. Voorts hadden on-

ze Boeren , en bovenal de gemeene Arbei-

ders, toen het Tabakrooken onderhen bo-

venmaaten in zwang geraakt was, de ge-

woou-
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woonte , van hun Pypje of Bonkesje op den
Hoed te draagen ; om dus het zelve

,
(want

een Tabakspypje was diestyds nog al zeld-

zaam en duur,) zorgvuldig te bewaaren

;

dat insgelyks nog heden by de Landlieden
veelal in gebruik is. Wyders onderfcheidde

men in die dagen de Wambaizen door den
naam van Hemdrokken , van het Boven-
kleed

; dat my in deezen tyd voorkomt on-

der de benaaming van een Bovenjak . Maar
zulk een Bovenjak was niets anders, dan
eene foort van een ruim, grof, zwart of
bruin Linnen Kieltje ; ’t welk de Arbeiders

over hunne Hemdrokken, en andere Idee-

deren droegen: even als de Boerenlieden,

en meestal de Schippersgasten en Smids,

nog zulke Jakken of halve Kielen draagen.

Zoo tog befchryft ons a. van de venne ,

in ’t jaar 1634 , de kleeding van zynen Smid
Doddus.

Ick vind een Hoedt heel breedt van randt

;

Beneffens dien komt my ter handt

Een Henult-rock , met een Over-jack ,

Een lange Broeck gelyk een fack.

Nadien het een en ’t ander al vry over-

eenkomftig is met de reeds befchrceven Af-

beelding op Plaat II. Fig. 5, zoo Rappen
wy ’er hier mede van af; en gaan de Hol-

landfche Boerinnen van deezen tyd, in haa-

ren gemeenzaamen opfehik, befchouwen.

Derzelver dragt begon toen merkelyk te

verfchillcn, van die der vroegere dagen.

De
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De allengs ingefloopen nieuwe Mode had ,

gelyk ze doorgaans van den Adel tot den
Burger, en van deezen wederom tot den

Boer overflaat, ook met eene zigtbaare

verandering, veel invloeds by de Boeren-
vrouwen. Het eenvoudige Kapfel, dat te

vooren llegts uit een opgezet Hoogje, of
eene platte Linnen Mutsbeftond, veran-

derde toen in eene met eene groote Gou-
den Hairnaalde bezette Kap : en tot de Ziel-

tjes, of Keursjes, die men van Sarsje of
Grein maakte, en met eene flabbe over-

dekte
,
gebruikte men nu Laken , Chits , of

Zyde , en ze wierden netjes faamgereegen.

Ook kwamen de platte opflaande Kraagen
by haar in gebruik. Daar benevens oor-

deelde men het ongemeen deftig, als men
een rooden Scharlaken Rok droeg, welke
van onderen met geele zyden Pasfementen

bezet was ; die wel tot zes of zeven hoog
boven elkander Ronden. Dan dit zag men
alleen by ryke Landlieden en braave Bur-

gers; men noemde denzelven een Gimpen

Rok , of Bouwen ; elders , en wel by bre-

deroo , vind ik een Boerinnen Rok
,
(dog

waaruit dit ontftaat kan ik tot nog niet gis-

fen,) ook Onderriem genaamd; men leest

hier omtrent in zyn Kluchtig Boeren GefeU

fchap

:

Maer deynckt iens Fy had lange Sy

Heur onger-riem ehuurf.

Van deeze Rokken, Bouwen ofOnder-
rie-
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riemen , maakten zy ongemeen veel werks

,

en ’t was een teken van loflyke fpaarzaam-

lieid, als eene Boerenvrouw den Rok van
haare Over-Grootmoeder droeg. Men was
in die dagen, gelyk ook nog heden, on-

der de Hollandfche Boerinnen, veelal bui-

tengemeen zuinig en zindelyk op de Kiee-

deren; des het niet vreemd zy, onder de

deftigften , Kasfen te vinden , vol fraaie ou-

werwetlche Kleederen
; die ze fomwylen in

haar gantfehen leeftyd geen vier maal draa-

gen.

Onze oude Boerinnen Relden daarenbo-

ven veelpragts in haare Tuigjes; beRaan-

de uit eene verzameling van Zilveren Ke-
tentjes, aan een Zilveren Haak gehegt;

waar aan ze een Schaartje, Mesje, Naal-

denkoker, en ander Vrouwentuig hingen:

mitsgaders in haare Sleutelreekfen, zynde
een Ring of een Haak, met de Sleutels

haarer Kasfen en Kisten. Deeze Tuigjes

en Sleutelreekfen droegen zy,met een band
of riem om de middel , op zyde; en men
was ’er zeer op gefield , dat alles glad en

zuiver ware; des bredeiioo ook zinge:

De Meysjes van de Vecht en van de Vinkebuurt

Die hadden heur Tukhjes te wongdcrlyck efchuurt.

Dit Beraad is zelfs tot in onze dagen by
veele oude deftige Burger Vróuwen en Boe-

rinnen in zwang gebleeven; even als het

omhangen van den Hals met Gouden Ket-

tingen , van dien tyd af tot heden Rand ge-

hou-
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houden heeft : men had , dat insgelyks ook
nu nog plaats heeft, byzonder veel op met
Halskettingen van Bloedkoraal of Granaat:

daar benevens was eene Barnfteenen Ket-

ting eertyds mede by uitftek bemind en
kostbaar ;

dog de overvloed van dien Steen

heeft de waarde doen flappen; en deeze

Kettingen zyn thans geheel buiten agting.

’t Zou ons weinig moeite zyn hier nog eene

menigte van byzonderheden , aangaande de

dragt onzer Boerinnen, uit veele oude
Dichters by te brengen; dan, om niette

ver uit te weiden , zal ik my in dit geval

voornaamlyk houden, aan de befchryving

van rotgans; die ons eene Boeren-Ker-

mis, in ’t afloopen der Zeventiende Eeuw,
zoo geestig befchreeven heeft, dat wy, met
het bybrengen eeniger Haaltjes uit dezelve,

wel voldaan kunnen. Men zag hier
, vol-

gens zyn verhaal

,

De landjeugt handt aan handt fpansfeeren opge-
tooit

Met witte Huiven , net geflxeken en geplooit.

De Haarnaald ftak in ’t hoofdt, de Keeten van ko-
* raaien

Blonk om den rosfen hals , om met meer zwier te

praaien.

De Zilvre Slsutelreekt , en Beugeltas daar by

Gehangen, klonk in ’t gaan, en wapperde aan
haar zy.

Het blaaime Keurslyf droeg ’t livrei van haare kaa-
ken.

Beneden gloeide een Rok , gefneen uit rocd Schar»

laken t

Die
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Die mooglyk in een jaar geen zon- of maanligt zag.

Maar, tot dit feest gefpaart, zoo lang vergeeten
lag,

In Grietje Goris kist. De Hooiblok was verfmeeten

En halfgefieten Klomp , voor Muiltjes
, net gemee-

ten.

De witte Handtfchoen dekt den purpren arm, half

gaar

Gebraden door de zon, gefchildcrd jaar op jaar.

Uit deeze befchryving, vergeleeken met
de reeds gegeeven berigten van ouder da-

gen, bemerkt men, dat de Zieltjes en On-
derkeursjes reeds den naam van Keurslyf

droegen ;
en dat de Sloffen of Schoenen

,

welken in vroeger dagen Klikkertjes ge-

naamd wierden , zoo als ze in hooft’s Jan
Saly voorkomen

,

Sinne je klikkertjes beflickt, ik zelfe ofveegen en
zwarten.

nu reeds den naam van Muiltjes hadden ,

waar mede zy thans over bekend zyn.

Ondertusfchen fchynt egter de dragt der

Rhynlandfche Boerinnen in ’t byzonder
wat eenvoudiger geweest te zyn ; ten min-

iton is my, uit verfcheiden Schilderyen van
dien tyd, gebleeken, dat zy zig toen een-

voudiger kleedden, meteen geregen Ziel-

tje, en een daar over gefpelden Borstlap

of Kroplap, zoo als ze veelal nog gaan;

en voorts een blaauw Linnen Schortje , met
een rood of ander koleurig Strookje, of

Endje, over haare Bouwen droegen. De
Hul-
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Hulfels dier Boerenvrouwen beftonden uit

platte Mutfen , welken diestyds den naam van

Kornet Mutfen hadden. Het gebruikende be-

naaming van dit Hul fel heeft men vermoe*

delyk af te leiden van de Franfchen ,
die

aan eene gladde met Lintea vastgeflrikte

Muts of Kapproen den naam van Cornette

gaven. De Hoogduitfche Vrouwen draa-

gen ze nog heden van allerleie zyden , en
gouden, of zilverlakenfche Stoffen; hoe-

danige Mutfen wy Caüotten noemen, en
naderhand, by onze Hollandfche Vrouwen,
onder den naam van Strikken , zoo als ze

vervolgens voorkomen , bekend Baan. On-
der onze Boerinnen zyn het nu die kostbaa-

re gladde Kappen , welke men thans zeer

algemeen by haar ontmoet; en de Kornet-

mutfen , zyn de zulken , die ze over deeze

gladde Mutfen draagen; welken, zoo by
5

t Gemeen in de Steden , als by de Juffer-

fchap, tot zoogenaamde Uiltjes en Nagt-

mutfen verffrekken. Voorts droegen alle

de Hollandfche Boerinnen van de Zeven-

tiende Eeuw, op haar Hoofd, eene foort

van Stroo-hoeden ; die eene ronde en fpit-

fe gedaante hadden, na genoeg in dien

fmaak als ons de Chineefche Hoeden veelal

afgebeeld worden. Men ziet een Rhyn-
landfche Boerin op Plaat III. Fig. 7 , op
zoodanige wyze vertoond. En , om einde-

lyk van onzen Hollandfchen Boerenftand

van de Zeventiende Eeuw af te ftappen,

men hoore nog, ten aanzien der Boertjes

van deezen tyd, hoe rotgans derzelver

III. deel. O o klee-
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ding maalt , als hy meld , in hoedanigen op-

fchik zy, hand aan hand, met hunne Meis-

jes door de Kermis zwieren
, dat hy in dee-

zervoegen uitdrukt.

Zoo zag ik langs den weg de Boeremeisjes treeden.

De knaapen , die hun tydt in ’s meesters dienst be-
fteeden

,

Verfcheenen aan beur zy, verciert en opgefchikt.

Met Broeken , om de kuit met Linten toegeftrikt.

Het Hembt blonk om den Hals met twee paar zilvre

knoopen,

De Hembdrok glad geperst , en aan de borst half o-

pen.

Was voor en op de mouw met pasfement bezet.

Een ander vryer droeg een faaije Wambas, net

Gefnede na de kunst , door loome Gys van Kooten.

En verder:

Een ander had een Rok, wel ruim en lang gefne-

den,

En op de groei gemaakt, gehangen om zyn leden.

Vervolgens fpreekt de Dichter van een
Sluier om het lyf; welke gewoonte mede
minder of meer nog in gebruik is by onze
Boeren; inzonderheid als zy in de Kaats-

baan fpeelen; wanneer ze doorgaans een
bonten zyden Doek om de Middel flaan.

Rotgans vervolgt des aldus.

De







VERKLAARING

VAN

PLAAT IV.

In het bovenfte Vak doet zig op, 'de gehalte en

kleeding van den Hollandfchen deftigen Adel, en

die van den Koopmansftand , in ’t begin en ’t mid-

den der Zeventiende Eeuwe.

Fig. i. Verbeeld een Hollandfchen Edelman, in

zyn deftig gewaad, met zyn Hoed, Kraag,

Wambais, Hoozen, Roozen en Strikken.

Zie Bladz. 578-58o.

—- 2. Is het afbeeldfel van een deftige Koopmans-

vrouw, met haar Hoogje of Kap, en bree-

den Kraag, benevens den opgeflaagen Vlie-

ger en Bouwen , enz. Zie Bladz. 580-590. En

— 3, Die van eene oude Hollandfche Dame,

met de Huik. Zie Bladz. 590 594. .

Het middelfte Vak vertoont den deftigen Adel-

fland , van over ’t midden der Zeventiende tot in de

tegenwoordige Agttiende Eeuwe.

Fig. 4. Brengt ons onder ’t oog een deftig Staats-

man, met zyn breed gepluimden Hoed,

met een kort Manteltje, Bef en verdere

kleeding. Zie Bladz. 595-598.

V-s-
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Fig. 5. Vertoont eene Holland fche Dame van dien

tyd , met loshangende Lokken
,

gebeften

Hals, en ftaatelyken opfchik. Zie Bladz.

599 614.

— 6. Is het ge/lel eener Burgervrouwe van die

dagen, met gladde Scheelen, een kort

Evaatje of Schortje, enz. Zie Bladz. 599.

In het onderfte Vak komt ons voor de Burger-

dragt en geftalte der Noord hollanders, in het mid-

den der Zeventiende Eeuwe.

Fig. 7. Verbeeld een Noord-hollandsch Mansper-

foon, met zyn Befkraag, Wambais en Klee-

deren met franje. Zie Bladz. 616-623.

— 8. Verbeeld eene Noord -hollandfdie , of wel

- eene Alkmaarfche Vrouwe, met haare Kap,

haar Bef en omgeilaagen Bouwen. Zie BI.

620-626. En

— 9. Een Zaandammer Boer , met zyne Boerin,

in ’t begin deezer Eeuwe. Zie BI. 627 en

916.
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De Sluier om het lyf verbeelde ’t kermisteeken, de kol-

De Hoeden
,
glad geveegt, gefchuiert en geftree- land-

ken, sche

Braveeren op de kruin, en blinken onder ’t gaan.
NATIE*

Deeze en meer dergelyke byzonderhe-
den vind men ten overvloede in dat geesti-

ge Dichtftukje van rotgans; ’t welk ons

de kleeding en houding van den Boeren-
hand , in zyne en vroeger dagen

, op eenè
zeer koddige wyze afmaalt: dog laat ons,

ter befchouwing van de aanzienlyker klee-

ding der Natie, weder een weinig rug-

waards treeden, tot omtrent in en over
het midden der Zeventiende Eeuwe. In

dien tyd bragt de voorfpoed, in het mid-

den der oorlogen , hier te Lande , zoo def-

tig eene pragt te wege , dat ik rond uit wel
durve zeggen , dat Holland , in ’t huk van
kleeding , nooit deftiger en tevens luister-

ryker tydbeftek gezien heeft, dan ’t geen
’er verloopen is

, van voor het midden der

Zeventiende tot ruim in het begin der Agt-

tiende Eeuwe. Ter affchetfinge hier van
is de volgende Vierde Plaat gefchikt; en de-

zelve komt ons tot dit einde zoo volledig

voor , dat wy ’t niet noodig agten , daar

over veel woorden te gebruiken; eene kor-

te dog zaakl}7ke opheldering zal hier ge-

noeg afdoen ; vooral daar de benaamingen
dier dragt meerendeels alrede aangeroerd

zyn.

De Beeldtenisfen , die op Plaat IV. Fig.

i en 2 , voorkomen , zyn van omtrent den

O o 2 jaa-
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jaare 1630 tot 1650 of daar over. Het
Mansbeeidje verleent ons een Haal van den
deftigften en rykften opfchik dier dagen.

Het Hoofd pronkt met een losfen grooten

ronden Hoed , op welken eene zwierige

Roos geplaatst is
; en de Hals met een on-

gemeen grooten Kraag. Verder vertoont

zig aan ’t Lichaam een Wambais, met af-

hangende losfe Slippen , welken toen al-

léenlyk door Lieden van den Adel , of van
Hooffche Jonkers en Bedienden

,
gedraagen

wierden; mitsgaders een kort geflreept

Hemdrok , met lange enge Mouwen tot op
de hand; waar over zy, aan ’t einde der

Mouwen , zeer zindelyk omgeOaagen Lub-
betjes droegen. Wyders verfierde men de

Broek, die lang en ruim was, tot even
boven de kniën, met veelerleie koleurige

geftrikte Linten en Roozen ; daar benevens
hegtte men, met een zyden Strik of Kous-
fenband, om de lange geipannen Kousfen

,

eene grooter Roos , onder de Kniën ; waar
in men zeer veel pragts Helde. Ook wa-
ren net gevormde Schoenen toen reeds in

zwang: men maakte dezelven van bruin of
zwart Spaansch Bovenleder , met hooge
roode lederen Hielen ; en bond die Schoe-

nen, alzoo men nog geen Gespen droeg,
met Linten en Strikken, vast; die, boven
op de Vreef van den Voet, eene groote

Roos of een aardigen Strik uitmaakten.

Hüigens noemt dit een overlinten Voet

;

en
geeft aan de Hooge Hielen der Schoenen
den naam van fteik Stelten Hielen . Dit al-

les



van HOLLAND. 57

9

les verleende den Mannen , dus uitge-

doscht, eene zeer zwierige Hooffche ge-

daante, ’t welke onze voorgellelde Figuur

een ieder na genoeg onder ’t oog brengt.

Voorts was ’er in die dagen nog een aan-

merkelyk onderfcheid, tusfehen de dragt

der Hoplieden , benevens die van der Ste-

den Schutteren
, en de gewoone Adelyke

en Burgerdragt. De eerstgemelden hadden
eene byzondere toerusting van Kolders,

Gordels, Bonnetten, enz. aan welken zy
van anderen te onderkennen waren. De
Tekenkundige de ghein heeft ’er verfchei-

den onder zyne Soldaatjes gebragt, en ’t

kost een Liefhebber weinig moeite, om
een aantal van voorbeelden dier kleedinge

te zien , in de treffelyke Afbeeldingen van
der Steden Schutteryen, die in meest alle

onze Steden gevonden worden; waarom
wy ’er ons ook niet breeder mede zullen

ophouden, maar alleenlyk nog de vol-

gende befchryving dier dragte uit tengna-
gel overneemen.

Morgen zal ick eens braveeren.

Met myn Schutters tuighjen aan.

’k Draag een Harnas met een tipjen

,

Daar de Vlaamfche Oag op ftaat.

Kyk dat fluit men met een knipjen

,

En ick wedje niet en raad

Hoe ’k myn Stormhoed langs den beugel

Zal vercieren , Ridders wys

,

’k Heb begort een heele vleugel.

Die men noemt een paradys (*)•

(*) De Paradysvogel. Dien

Oo 3
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Dien zal ik ’er over jagen.

Boven is myn Spiets bequast

,

En om niet te laag te dragen

,

Met een handsvat daar het past.

Maar myn Degen , dat ’s een degen

,

Want je ziet ’er roest nog fchrap,

Z’ heeft oock ’t heele jaar gelegen

In een vetten oly-lap.

’k Zweer, ick fou fchier fellef grouwen,

Als ick s’ afneem met een doeck.

Daar by heb ick ope Mouwen ;

En van ’t felve ftuck een Broeck .

Groen Zatyn , om laag vo-I Schelpen

,

En gehackt gelyck fe doen

:

Zyde Kousjen , magh ’t aars helpen.

Banden Roofen op de Schoen.

Strickjens, quickjens, en myn Sluyer ,

Of je ’t looven wilt of niet ,

Is het fynfte Iinne-luijer

Van myn oudRe Suster Griet.

6 Je weet niet wat al parten

,

Maar het eelfte dat ick draag.

Daar ick Mouris mee kon tarten,

Is myn opgezette Kraag.

Toen begon de Meid te lachen enz.

Hier mede den opfehik der Mannen ge-

noegzaam befchouwd agtende, zullen wynu
verder het gekraagde gehoepelde Vrouwen-
beeldje van dien tyd wat nader opneemen.
Van de Muts en het Kapfel , als vry overeen-

komftig met de reeds befchreeven Huiven,
Hoogjes en Eoogjes; gelyk ook van den

meer-
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meermaals gemelden Kraag, welke hier uit-

neemend groot is, valt in deeze niet veel

meer te zeggen. Men merke flegts nog
aan , dat zulk een ruime en groote Kraag

,

dien huigens een fchuinfen Rimpelkraag

noemt, zig uitftrekte over den open Boe-

zem, die op het Keurslyf rustte; waar
door dan de Boezem met het opwaaien van
den Kraag wel eens geheel ontdekt wierd

;

’t welk deeze Dichter duidelyk te kennen
geeft, als hy die Vrouwelyke Treken aldus

doorhaalt.

Een open Memmenhol, trots wind en winterswon-
den

:

Treft eener niet te recht, dit onbefchaemde moy,

Zyn d’Hoenders niet te koop , wat doen fy uit de
koy ?

Die eigenfle Schryver, (om dit ter dee-

zer gelegenheid te melden ,) noemt de

Keurslyven , oogende op de Walvisbalynen

,

toen al in gebruik

,

Een ftege Walvis romp, plat agter, (pits van voo-

. ren.

En de hooge Huiven,.

Een opgetroste krans, trots eenig Kloeken toren.

En eindelyk de zeldzaame dragt van Hoe*
pelrokken

,
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Dit laatfte, naamlyk het mgehoepte pack

van die dagen , was een opfchik den Bra-

banderen , VJaamingen , en Hollanderen
bykans alleen eigen; dien de Engelfchen
wel eenigermaate, dog op verre na zoo al-

gemeen niet, navolgden.

Deeze en meer andere Modes zyn > uit

Braband en Vlaanderen , in Holland over-

gewaaid; dat hier een kort woordje ver-

eischt. Zoo tog leert ons roemer visser >

als hy in zyne Schockken fchryft:

Op Brabants letten zy het kap

;

Op Brabants is huyfken met een oorlap

;

Op Brabants fyn haar lubbeksns gezet

;

Op Brabants is haer fluweelen klet

;

Op Brabants knoopen fy haer mouwen

;

Op Brabants fronsfen fy haer bouwen.

En het zal niemand vreemd doen , dat

de Brabanders, in die dagen , zoo veel in-

vloeds op de dragt der Hollandfche Vrou-
wen gehad hebben ; als hy maar gelieft aan

te merken, dat het, zedert de Nederland-

fche Beroerten, in dit Land van Braban-

ders krielde, ’t Is waar, het fchynt dat ze

weinig met onze Hollanders konden over-

eenkomen; nademaal zy by alle Blyfpel-

dichters en fchertfende Redenrykers meest

altyd tot een onderwerp hunner fcherpfte

hekelingen verftrekten ; zo dat men naauw-
lyks eenige Klugt of eenig Spel van dien

tyd vinde, waar in de Brabanders geen

veer laaten. Dan dit had zyn reden ;
want
een
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een aanmerkelyk gedeelte deezer Braban-

ders, van ’t geringfte foort, verknogt aan

de Spaanfche Weelde, vond zyn beftaan

in ’t aanhouden van Drinkhuizen en ligt-

vaardige Bordeelen. Dit had inzonderheid

plaats in Amfterdam , alwaar ze
,
gelyk ook

elders, onder anderen, veele dertele mo-
dens en gebruiken van kleeding invoerden.

Aan dit flag van Volk heeft men ’t des toe

te fchryven , dat de Hollandfche Vrouwen,
die voorheen den Boezem zorgvuldig be-

dekten, denzelven nu onder een lugtigen

ruimen Kraag als bloot droegen. En vee-

len , die in vroeger tyd hunne Rokken een-

voudig recht lieten nederhangen, zonder

zig haarer zwangerheid tefchaamen, fchce-

nen nu van de dertele Brabanders geleerd

te hebben , dezelve door het draagen van
Hoepelrokken te verbergen

; waar door de

jonge Meisjes ook te beter gelegenheid had-

den ,
om haare mislukte fluikeryen geheim

te houden. Men verzon hier toe diestyds

eene foort van Wrongen; die even rond

en wyd, hoog boven de Heupen uitftee-

kende , het zienlyke teken van zwanger-

heid verborgen. Op dit gebruik fcherst w.

D. hooft, in de volgende uitdrukking.

kon men ’t fo fien as fy over de ftraet gongh ?

Niet hiel welletjes., want fy draeght een geweldige
brie wrong,

So dat men ’t foo hiel wel niet kan an heur befpeu-

ren.

DE HOL-
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Deeze Wrongen beftonden uit een ron*

den opgevulden Linnen Beuling; dien de
Vrouwen, boven de Heupen, om de Mid-
del vast bonden; en waar aan ze dan, in

een gelyken evenronden afftand , een Hou-
ten of Balynen Hoep hegtten, zoo dat het

Bovcnlyf als in ’t midden van een cirkel

uitftake. Over deezen Hoep of Wrong
hingen voorts de Bovenrokken recht neder:

’t welk aan de Juffers zulk eene gedaante

gaf, dat het Onderlyf ten minften zeer wel
naar eene Karnton geleeke : weshalven hui-

gens dien toeftel met recht noemde een

*

onigehoepte pack , trots êenigh keernen vat .

De Rok, die over deezen Hoep- aange-

trokken wierd , was eigentlyk de voorheen
gemelde Bouwen, welke toen zeer alge-

meen dien naam droeg. Men ontmoet dit

woord by alle Schryvers en Dichters van
dien tyd ; en ’t is , uit alle omftandigheden

,

zeker, dat ’er een Vrouwen Bovenrok door
verftaan moet worden. Wy vinden, (om
dit met geen menigte van voorbeelden te

ftaaven ,) uitdrukkelyk gewag gemaakt van
deezen Bouwen of Bovenrok , mitsgaders

van al de overige VrouwLyke Tooy dier da-

gen , in het meermaals bygebragte Spel van

Jan Saly , door w. d. hooft. Een ge-

deelte van dat Stukje befchryft ons den om-
flag en kleeding der Vrouwen van dien tyd

al te net, dan dat wy ’er geen gebruik van

maaken zouden; te meer, daar het over ’t

geheel gcnoegfaam voldoende is. Men
hoore dan, hoe Joosje Buur aan Elsje Buur

den
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den toeflei van Martyntje de Bruid ver-

haak.

Elfjen,

Maer heb je oockehoort, hoe veel Ringen dat

fe het ekregen ?

J00 ijen.

Jae ’t is myn efeit, nae myn onthout foo dunck me
van negen.

Elsjen .

Negen : dat mach wel beftaen , datfer noch ien had
foo haefer vyf an eleken hant.

Joosjen.

Dat ’s foo : en daer by het fe klieren nae advenant

;

Als voor ierst ien grof greyne Vlieger met fraijezyd-

agtige legetuure opflagen

,

Die fe altemet op ien Paes, op ien Pynfter, en op
ien Korstyt fel draegen :

In daer by noch ien lakenfe Vlieger van heur alder-

beste Bouwen ,

Daer het fe ien paer bratte opflagen in laeten zetten,

om voor haer Sundaeghfe te houwen

;

In daer en boven het fe noch twie Jacken , het iens

hondskooten, d’ander ferfet,

’t Hondskoten felfe werekendaeghs draegen , ’t ferfet

heiligen daeghs, nou nog al bet.

Als vier Borsten , het ierst ferwiel , de tweede fa-

tyn, de derde zyd-beelt, ’t vierde van een
heere faaitje.

In by al dit ghewaet het ze nog wel fes Roc~
ken,'

DE HOL-
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Den ien is kamelot ,
de tweede root , de derde blaeuw,

de vierde graeuw , de vyfde paers , de feste

fwert

,

En in haer Lindetje dat fe krygt , daer bin ik fchier

hielendal in verwen.

Hoewel fy ’t myn nog bedisfelde, de nayfter wil ik

feggen Tryn Brantjes

Die fey dat haer Hompjes rondom efpaenst waren , en
om de hals mit kanekjes.

Haar Kragen en Doeken waeren van ’t fynfte ftof.

Men kan uit deeze Bruidslyst klaar ge-

noeg opmaaken, dat een Bouwen wel de-

gelyk onderfcheiden was van andere Rok-
ken

;
om dat ’er nog zes Rokken afzonder-

lyk genoemd worden
;

als mede dat een

Bouwen een zeer ruim kleed geweest moet
zyn; nadien ’er, als ’tblykt, een Vlieger

van gemaakt kon worden. Hier mede komt
ook overeen het geen huigens meld, als

hy fpreekt van vier Mantels uit een Rock ,

waar mede hy ongetwyffeld een Bouwen
meent, te maaken. Dat ook de Bouwen
by uitftek een Bovenrok was, blykt wy-
ders nog hier uit; om dat de Ridder hooft
eene bevallige Jongvrouw, die allerleie

Bloempjes in een Hof plukt, befchryft, als

verzamelende dezelven in haare Bouwen:
gelyk zoo de Jufferfchap nog heden het ge-

bloemte in haar Schort of Bovenrok verza-

melt , als de aangenaame Lente haar in on-

ze Bloemtuinen laat fpeelemeien. De Rid-

der hooft drukt zig ter bedoelder plaatfe

aldus uit

;

Maar
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Bevond , daar zy met vreên

Moght fchiften de bekoorlykheên,

Die z’ in haar Bouwen had verzaamt.

Zoo voegde z’ ieder daar ’t betaamt.

Dat is.

„ Zy maakte Kransjes en Ruikertjes van
„Bloemen , die ze in haar Bouwen ofBoven-

„ rok verzameld had , en nu op eene ge-

,, fchikte wyze by elkander voegde”.

Een Bouwen was dan, naar myne ge-

dagten , hoedanig een kleed'ik nog by eene

Oud-Moei gezien hebbe ,
een zeer ruim ge-

plooide Rok, die met Gimpen of Pasfemen-

ten tot wel tien hoog bezet was , en by uit-

ftek voor een Bovenrok gedraagen wierd.

Dezelve was by Lieden van een deftigen

ftand meestal van rood Scharlaken ; en de

minderen droegen ze van paars of blaauw
Laken; met welke koleuren ze ons door-

gaans in de oude Schilderyen voorkomen.
Wyders wierden boven zulk een Bou-

wen, aan het Opperlyf
,
gedraagen, zeke-

re korte Jakjes; die met derzelver vouwen,
zynde als een Kraag geplooid , zeer aartig

vlyden op den ronden Hoepelrok of ge-

melden Wrong. Wat verder bepaaldlyk

een Vlieger genoemd zy , fchynt wat duis-

ter; dog ik twyffel niet, of het is mede ee-

ne foort van Jak geweest, dat met een rui-

men fleep lugtig over den Bouwen hing:

even als onze tegenwoordige Dames zulke

dun-
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dunne lugtige Japonnen of Tabbaarden,
met een Tabeljé, draagen. Dat men zulk

een Vlieger althans over den Bouwen aan-

fchoot, is blykbaar uit de zegswyze van
VONDEL.

Dat de Sluier met zyn vouwen

Gord’ den neergeflagen Bouwen .

En dat het tevens een Bovenlyf of Jak
was , is af te neemen uit de bygebragte

Bruidslyst ; in welke gezegd word , dat ’er

van lienr allerbeste Bouwen gemaakt was ien

Vlieger ;
daer fy ien paer bratte opflagen ,

{namelyk opflagen aan de Mouwen had

laeten zetten . ’t Komt ons derhalven aan-

neemelyk voor, dat de Vlieger eene foort

van Bovenkleed was , om de Rokken voor
fmetten te bewaaren. En dat men ’t zel-

ve , als men voor geen befmetting vreesde

,

veelal opgekoppeld droeg; ten einde de

kostbaare Bouwen gezien zou konnen wor-
den: op hoedanig eene manier wy’t ook op
Plaat IV. Fig . 2 , vertoonen. ’t Moet ge-

wislyk een lugtig Opperkleed geweest zyn;

naar uitwyzen van ’t geen de Ridder hooft
zegt, in zynen Bruiloftszang voor tessel-

SCHA ROEMER VISSER.

Kan men zoo een maaghd bezweeren ?

Tesfelfcha vaart uit haar kleeren

;

Schiet een Vlieger aan voor deez’,

Tesfelfcha vaart uit haar vlees.

Aan-
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Aangaande de Borsten , die mede in de

Bruidslyst opgeteld worden, dezelven wa-

ren Zyden , Fluweelen , Satynen ,
of Zyd-

beelde Voorftukken, welken de Vrouwen,
voor aan de Borst , tegen hunne Keursly-

ven, reegen: hoedanig een opfehik niet

alleen in myne jonge dagen zeer gemeen
was ,

maar ook nog heden by de ryke Boe-

rinnen gebruikelyk is. De Vrouwen van
Adel , mitsgaders die van vermogende Koop-
lieden, hadden zeer veel op met zulke

Borsten ,
die men nu nog wel Voorftukken

noemt. Men maakte ze zomtyds by uit-

ftek pragtig; door ze met Goud, Edelge-

fteenten, Paarlen, enz. rykèlyk te bezet-

ten ,
en allerkostbaarst te borduuren. Hier

door was zulk een Borst, of Borstftuk,

dikwerf wel twee duizend Gulden waardig

;

en ik heb ’er een gezien , welks waarde aan

EdelGefteente op wel tien duizend Guldens

gefchat wierd : waar uit ligtlyk na te gaan

is-, welk eene ongemeene kostbaarheid en
pragt’er in dien tyd, en lang daar na, heersch-

te. Dit llraalde toen in den geheelen opfehik

boven maate door. Men vond by Vrou-
wen van aanzien naauwlyks eenige Tooi-

fels, die niet met Juweelen of Paarlen be-

zet waren
;

zelfs zag men de Strikken aan

de Armen en Schoenen hier mede opge-

pronkt. De Kerkboeken en Bybels , in ’t

Fluweel gebonden , fchitterden gemeentyk
vanJuweelen , of waren, by den Burgerftand,

ten minfte met Goud of Zilver rykl-yk be-

flaagen. Men droegze, ter Kerke gaande,

met

de hól-
land-
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met Gouden en Zilveren Kettingen aan den
Arm ;

als nog heden by de Boerinnen en
ouderwetfche Burgers gefchied. En ’t was
diestyds , zoo wel als thans

,
gebruikelyk

,

zyn rykdom en hoogmoed, op de plaats der

ChristeJyke nederigheid en ootmoedigheid,

in ’t oog te doen loopen
; door de zoo kostlyk

verfierde Bybelboeken, met digtgejuweel-

de Vingeren te doorbladeren, en een aan-

tal van Texten onnoodig op te zoeken ;
ten

einde gelegenheid te hebben , om het flik*

keren dier fieraaden te doen opmerken.
Het overige deezer Kleeding , in de

Bruidslyst opgenoemd, als de Kraagen en
gefpaanfle Hemden, heeft, nahetvoorge-
zegde, geen verdere opheldering noodig.

Maar benevens dit alles, is ’er nog een
foort van Gewaad , dat wel byzonder tot de

Hollandfche Vrouwendragt van dien tyd

behoort, en onze opmerking vordert; te

weeten, de Huik. Deeze tog dient hier,

ter nadere befchouwinge , nog wel eens

afgehangen te worden
;
vooral , nademaal

eenige Hollandfche fpreekwyzen van der-

zelvcr gebruik oorfpronglyk zyn, als: Zy
gaat met eene Huik te Kerk ; Onder de Huik

Jchuilen ; Onder de Huik trouwen ; De Huik
naar den wind hangen ,* Samen Huiken , enz.

Zulk eene Huik was een lange Vrouwen
Mantel, van ligte ftoffe. Grein of Saai,

dog fomtyds ook van Laken ; waar van men
zig, gelyk men nu eene Faly of een Re-

genkleed gebruikt, bediende, om, by re-

genagtig weer, de beste Kleederen te be-

fchut-
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fchutten. Ze wigrden op zodanig eene wy-
ze gemaakt, dat ze boven op het Hoofd
flooten , in eene llyve ronde Kap ; aan wel-

ker kruin van boven eene Pluim of een
Handvatfel was, waar mede men de Huik
op of af ligtte. Van deeze Kap hing de
Huik met ruime plooien tot onder over den
Bouwen, of ook wel ter halverwege; dog
dan was het flegts eene halve Huik. Zy
was voorts zoo ruim , dat eene Dame haare

Kleederen geheel en al door dezelve be-

dekte; en dat de Armen des niet tegen-

gaande eene vrye beweeging hadden : zelfs

kon men ’er, als men ’er mede terMarkte
gong , den Markt-emmer gemaklyk onder
verbergen. Deeze Huiken bezigde men
veelal ,

wel inzonderheid , als men ter Trou-
we , of ter Kerke wilde gaan ; ten einde

de Kleederen droog, en zig wel gepalleerd

te houden. Wanneer men dan dus ter be-

doelder plaatfe gekomen was, wierd de

Huik afgenomen , en aan eene Dienst-

maagd overhandigd , of door de Draagfter

zelve opgevouwen. Dan fommigen hiel-

den ze om het lyf ; het zy uit eene groote

nederigheid, of fchynheiligheid
;

of ook
wel , om haaren voddigen toeftel te bedek-

ken; even als nu de zoogenaamde Pellis-

fes fomtyds over een liegt Jak gedraagen

worden, om de Juffers te doen voorko-

men, als of ze netjes opgekleed waren.

Hier van daan de gemeene fchimpfpreuk

der deftige en puntige Vrouwen van dien

tyd, onder de Huik fchuilen de vodden; en

III. DEEL. Pp ZOO
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zoo was men ook gewoon van een fchyn-

heiligen te zeggen , hy gaat onder de Huik
te Kerk , ter aanduidinge dat hy zyne ftree-

ken onder een Godsdienftigen fchyn poogde
te verbergen. Aan deeze dragt is men ook
verfchuldigd , de fpreekwyze, van onder de

Huik te trouwen

;

die, volgens het geene
wiNscHOOTEN ons meld , eene ongunflige

betekenis heeft. Te weeten , het was oud-

tyds een gebruik, dat eene jonge Dogter

,

wanneer ze voor den Bruiloftsdag bevallen

was, het te vroeg gebooren Kind, onder

de Huwelyksplegtigheid , moest wettigen

;

het geen ook nog heden , maar op eene ge-

maatigder wyze , min of meer plaats heeft.

In zulk een geval moest, in die dagen, zo-

danig een Kind by de verzegeling der Trou-
we tegenwoordig zyn; en de Bruid was
dan , uit fchaamte, gemeenlyk gewoon het

Kind onder de Huik te verbergen , en dus

gehuikc te trouwen. Ook wil men dat ee-

ne zwangere Bruid zig wel van dat middel

bediende, om het zigtbaare teken haarer

zwangerheid te bedekken. Van deeze ge-

woonte , zegt men , is de uitdrukking van
onder de Huik te trouwen 3 ontleend ; en ze

zou dus bepaaldlyk te betrekken zyn , tot

zwangere of Moederlyke Bruiden. Onder-

tusfchen is het , fchoon deeze manier bo-

venal in de gemelde omftandigheden plaats

hadde, zeker, dat dit Gewaad, buiten

dien , ook meermaals door onbevlekte Brui-

den gedraagen wierd ; nademaal eene Bruids-

huik bekend Haat, als eene voornaame Hu-
we-
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welyksgifc onder de Bruids Kleederen. Wy
hebben, om onzen Leezer eenig nader

denkbeeld van die Huiken te geeven, op
Plaat IV. Fig. 3 ,

eene Burger Dame, daar

mede omhangen , voorgelleld. Men kan

uit deeze Afbeelding nagaan , hoe de ge-

melde Huik gedraagen wierd; en te gelyk,

hoe dezelve, als de Vrouw de Kalot, waar

aan de Huik op het Hoofd hing , een wei-

nig verzette , eene andere fchikking aan

nam. Hier door wisten zy dit Kleed, naar

de verfchillende flreeken van den Wind en

der Regenvlaagen , te verfchuiven , om ’er

te beter tegen befchut te zyn. Dit gaf aan-

leiding tot het fpreekwoord , van de Huik

naar den IVind te zetten

;

dat men dikwils

gebruikte van een Pluimftryker , of zooge-

naamden Allemansvriend; die zig te zeer

naar alle omftandigheden fchikt, en, vol-

gens ons nog hedendaagfche fpreekwoord,

huilt met de Honden waar mede Jiy in ’

t

Bosch is. Ook paste men zulks wel toe op

eenige flikflooiende Geleerden , welke , in de

dagen van tweefpalt hier te Lande, zig nu

Prins- dan Staatsgezind vertoonden, naar

dat hun eigen belang de kans fchoon zage.

Men zei toen van zulk eenen

,

Ky hangt zyn Huikje naar den wind

,

Dan is hy Prins-, dan Staats-gezind.

Het draagen deezer Huiken
, dat eeniger-

maate in zwang bleef, tot op het afloopen

der Zeventiende Eeuwe , heeft zelfs in

Pp 2 Noord-
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Noord-holland, inzonderheid by Begraafe-

nisfen ,
die de Vrouwen toen ook gewoon

waren te vergezellen, ftand gehouden tot

omtrent het midden der tegenwoordige

Eeuwe ; dan in onze dagen zyn ze , om zoo

te fpreeken, geheel buiten gebruik. Dog
de lange Pellisfes , en zoogenaamde Coquelu-

chons , die agter met eene groote Kap neder-

hangen ,de Voiles a Gaze^de Mantiljes ,
de

greine Kapot Mantels , en ik weet niet hoe
veele foorten van nieuwmodifche Huiken

,

vervullen ryklyk dit gemis; en kunnen,
fchoonze zoo ligt zyn, dat ’er de wind door-

heen waaie, egter nog al naar den wind ge-

hangen worden.

Op deeze tot dus ver gefielde dragt der

Zeventiende Eeuwe , volgde wel dra eene

andere, die men de agtbaarflc en deftigfte

van dit wispeltuurige tydbeftek mag noe-

men. De Kraagen verlooren hunne veel-

vuldige plooien, en maakten plaats voor
kostelyke breede Kanten Beffen ; die eerst

by de Edelen en Raadsheeren gezien , maar
eerlang ook aan den Hals van "Rechtsgeleer-

den , en andere Geletterden
,

gevonden
wierden : na dat ze nogtans , al lang te voo-

ren , by die van den Boerenftand gedraagen

waren. En misfchien is deeze Beffendragt

wel de eenigfte , die uit de eenvoudige

kleeding onzer Landzaaten oorfpronglyk is

:

dewyl de Beffen
, voor en in den tyd der

Kraagen, by de Boeren gcbruiklyk waren.

Ook droegen Mannen van aanzien de Bef-

fen en Kraagen in één en ‘denzelfden tyd

;
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als af te neemen is , uit de Tekeningen en
Schilderyen van hooft, vondel, hui-

lens ,
cats , en meer anderen , die , fchoon

ze Tydgenooten zyn, de een gekraagd, en
de ander gebeft voorkomen. De Kraagen
in ’t voorige reeds befchreeven en afge-

beeld zynde , valt ’er van de Beffen flegts

het volgende te melden. Zy beftonden uit

twee breede , op de Borst nederhangende

,

Kanten Slippen, die, met eene fmalle Fal-

bala van ’t zelfde Stof, hoog om den Hals

tegen de Wangen of de Kin, van agteren

aan den Nek vast gemaakt wierden ,
door

lange Koordjes ; aan welker einde twee
of meer Linnen Garen Kwastjes, die men
Akertjes noemde , hingen : boedanige Aker-

tjes de Vrouwen ook aan de punten hun-

ner Halsdoeken hegtten ; die nog heden by
fommigen van den allerouderwetfchen Bur-

ger- of Boerenhand te vinden zyn. ’t Is

onnadenkelyk, welk eene koost en kost-

baarheid ’er aan dceze Beffen belleed wierd

;

zoo door het uitprevilien , uitfleeken, om-
rollen , en doorflikken , als door het inzet-

ten deezer Kanten Beffen. Men mag ’er

naar gisfen, uit de kostlykheid der op
nieuws in de Mode komende ingezette Kan-
ten Lubben en Doeken ; maar men begrypt

terflond, dat zulks egter op verre na niet

haaien kan , by ’t geen in dien ouden tyd

,

omtrent deeze Beffen, plaats had. Voorts

wierden ook in die dagen de Hoofden op-

gepronkt met zeer groote platgerande Hoe-
den; en men plaatfle op den rand eene

P p 3 Roos ,
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Roos, of een Vederbos van allerlei geko-

leurd Pluimaadje.

Wyders onderging de geflalte, of de ui-

terlyke gedaante van het gelaat, eene zeer

groote verandering; toen de Hairen, wel-

ken voorheenen , uit hoofde der Kraagen ,

gantsch kort gehouden wierden, nu zeer

lang tot de Schouders vlyden. Daar men,
in vroeger tyd , zoo wel by Mannen als

Vrouwen, de Hoofdhairen bykans verbor-

gen droeg , Relde men nu integendeel eene

groote pragt in dezelven lang te draagen.

De eerwaardige Gryzaards , dien de booge
Ouderdom den Hoofdfchedel kaal maakte,

begonden ook toen Kalotjes te draagen ; en

deeze Kalotjes zyn zedert, tot in ’t begin

deezer Eeuwe, zeer algemeen in gebruik

geweest. Men vond ze nog lang, inzon-

derheid by de Predikanten , welken het draa-

gen van gekrulde Paruiken, dat toen in

zwang kwam , als ftrydig met de deftig-

heid, wraakten: zelfs heeft men zulks den
Geestlyken , zoo ik niet mis hebbe , aan

verfcheiden plaatfen, door Kerklyke Wet-
ten, op zekere boete of ftraffe verbooden.

Dan heden, gelyk men weet, is het, zoo
onder hen, als by de geheele Natie, eene
der deftigfte dragten; en men mag ze ze-

ker in veele opzichten zeer nuttig noemen

,

voor oude en eerwaarde Grysaards, als

mede voor aandoenlyke geitellen , wier

zwakke Hoofdfchedels niet beftand zyn te-

gens de veranderlyke eigenfchappen van
ons klimaat. Ondertusfchen heeft die al-

ge-
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gemeene Mode van Paruiken te draagen

zulk eene wonderlyke verandering , in de

uitwendige gedaante der Hollanderen , te

wegen gebragt, dat een gryze roshairige

Batavier, zoo hy nu eens opzage, zyne
Nazaaten gewislyk niet meer kennen zou-

de ; ten ware hy eenigen onder hen ont-

moette, wier Paruiken hy veelligt over-

eenkomflig zoiT vinden, met die, welken
de Romeinen van der Batavieren goudver-
wige Hairen maakten : dog hier van in ’t

vervolg misfchien iets naders. Wy kun-

nen ’er thans niet wel op Haan blyven ; en
hebben voor tegenwoordig nog maar alleen

te melden , dat de Paruiken , of ten minfte

de naargebootfle Hairen , in den jaare 1620

,

of daar omtrent, reeds in gebruik begon-

den te raaken. De Ridder hooft immers
bedankt de vernuftige Juffrouw anne roe-

mer visschers , ter zaake dat zy hem ee-

ne looze Paruik vervaardigd had, en zegt

onder anderen

:

Maar ’k waand’ het kettery, tot dat myn hoofd be-

rooit

yan aangeboore pruik, wierd door uw’ konst vol-

tooit.

En ’t zwakke brein behoedt met koker nooit vol-

preezen.

Edog, fchoon die vernuftige Dame den
gryzen Schedel van dit dierbaare Vader-

landfche Hoofd, dat zulke gezonde Hers-

fenen bevatte
,
toen door haare uitvinding

Pp 4 al

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

598 NATUURLYKE HISTORIE

al befchermen wilde , zoo gong dit gebruik

egter nog niet algemeen door; en deNatuur-
lyke Lokken behielden Reeds haare oude
hoogagting. Even zoo zag men de Ful-

pen en Satynen Wambaizen, Mantels, en
Broeken, na genoeg nog in den ouden trant.

De Mouwen nogtans wierden nu zeer kort,

en reikten flegts tot boven den Elleboog:

verder kwam ’er uit dezelven eene fyne

Linnen of Satyne Hemdsmouw , met eene
kostelyke omgeflaagen Kanten Lubbe, die,

ruim en flodderig hangende, het overige

van den Arm tot kort op de Hand verfier-

de. Ook waren de Broeken nu ruimer; ze

wierden breed tot over de kniën gebonden

,

en hingen laager op de Heupen: zoo dat

die enge gefpannen Kousfen , en de gepof-

te Troefen hier mede haar affcheid gekree-

gen hadden. Voorts zag men een over-

vloed van Linten en Strikken aan de Elle-

boogen, Kniën en Schoenen. En de Adel
Relde zeer veel pragts, in het draagen van
een geborduurden Gordel of Degenreep;
die veelal ryklyk met Goud of Zilver bezet

was. Daar benevens kwam het toen in een
doorgaand gebruik, zig te bedienen van
ongemeen groote Lederen Handlchoenen

,

welker* opflagen veelal den geheelen Arm
bedekten. Men kan dit alles by elkander

met eenen opflag zien , op Plaat IV. Fig. 4

,

alwaar zig ook, Fig. 5, een Vrouwenbeeldje
vertoont, dat overeenkomRig is met de aan-

merkelyke verandering, welke de geRalte

der Vrouwen, door de kleeding dier dagen,

ver-
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verkreegen had. Toen de Huiven ,Hoog-
jes, Boogjes, en Opzetfels, benevens de

Kraagen, by de deftiglle Vrouwen in ver-

geetelheid geraakt waren, had men zeer

veel op met een Hulfel
, dat men toen by

uitftek een Tuit noemde
,
en alleenlyk uit

een weinig Linnen met Linten beftond.

De Dames lieten haare gekrulde Lokken
breed en weits over den Nek en de Schou-

ders hangen; en de zulken, aan wien de

Natuur de lodderlyke Vlegten weigerde

,

wisten het Hair door konst te krullen , of

dit gebrek te vergoeden , door het toeftel-

len van looze Paruiken. Strikken, Lin-

ten en Paaiden fnoeren, waren ’er mild

door heen gevlogten; en het Hoofd was

zoo ryklyk met Lokken en Strikken belaa-

den, dat het een last fcheene dien toeflel

te draagen. Men noemde deeze Fiulfels , om
de menigte van Linten, ook wel Strikken;

waar van nog eenige overblyffels b}^ fom-

mige ouderwetfche Vrouwen bekend zyn;

te weeten , zoo als die Mode , met eenige

verandering, namaals tot den Burgerftand

overfloeg; wanneer die HulfeJs ook Schee-

leti genaamd wierden. Zulke Scheeien be-

ftonden uit een geel of wit hairig famen-

vlegtlel, dat op de kruin, by wyze van
een Bonnet, door eenen kanten Tip, die

veelal zwart was
,

gefcheiden , en dus op
’t Hoofd gedraagen wierd. Zie onze zesde

Figuur . Dan , dit was voornaamlyk de

dragt van gehuwde en bejaarde Vrou-
wen; terwyi de jonge Dogters dien op-

P p 5 fchik
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fchik gewoonlyk van haare eigen Lokken
vlogten. Men heeft zoodanige Vrouwen
Scheden , of Strikken , nog zeer lang zien

draagen van oude Amfterdammers
; inzon-

derheid van Vrouwen , omftreeks den Haar-

lemmerdyk; daar zekerlyk veelen van den
eigentlyken , ouden , deftigen Burgerftand

dier aanzienlyke Stad woonen. Ze komen
ons ook nog heden daar ter plaatfe meer-

maals voor, en omtrent Woerden en ter

Goude zyn ze nog zeer gemeen. Deeze
Strikken of opgevlogten Hairen maakten
gantsch geen ongevallige Tooi; in zoo
verre dezelve naast aan de Natuur kwam.
Men hoore hoe de Ridder hooft dien op-

fchik afmaalt, in zyne Granida en Daifilo

:

De diepe rimpel , met

Der tydt, dit voorhooft net

En gladt heel zal ontflechten

;

Deez’ weelderige vlechten.

Die met veel Strikjens nu zo dartel zyn vertuit

,

Die zullen ’t gulden kleedt allengsjes trekken uit.

En ’t geen ghy voor fyn goudt hield , mogelyk , voor

deezen

,

Zal zilver blyken ,
en alleen verguldt te wefen.

En elders,

In Strikjens van uw hair myn geest niet is verwart.

En wat wel bepaaldlyk de opvlegting

dier Hairen betreft ;
men vlogt dezelven te

famen, en heette zulks eene Tuit $ waar
van
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van men ook in onze dagen, onder de

Vrouwen , vooral in Noord-holland en

Rhynland, een bondel opgevlogten Hai-

ren eene Tuit noemt, en fpreekt van op-

tuiten, enz. Dit doet de gemelde hooft
geestig zeggen

:

Rozemoirdt had ik hair uit uw tuitjen ,

’k Wed ik kneveld’ het gootjen, het guitjen.

De Oorbaggen , waar van men in vroe-

ger tyd nog niet veel voorbeelden had , be-

gonnen nu insgelyks gemeen te worden ; en

waren zeer kostlyk, als beftaande uit lou-

tere Paarlen, Diamanten of andere Edele

Steenen van weezenlyke waarde. Glazen

Bellen , en foortgelyke vodden van Zwa

-

velkiezen, Marcalieten, valfche Steenen,

enz. kende men niet: die geen Juweelen
kon koopen , droeg gouden Baggen , en die

’t Goud niet kon vergelden, kogt Zilve-

ren , of droeg ze in ’t geheel niet. Alles

moest in die dagen weezenlyk zyn , ’t geen

het vertoonde, of men liet het na: en dit

maakte de kosüykheid by de Magtigen zeer

groot ; zoo dat men , volgens huigens ,

Uit het oorgewicht van die gerechte lellen,

Dry Renten , eenen Koop , vier Hueren zagh te tellen.

Dat wyders die oude Juweelen dragt ten

hoogfte deftig en kostlyk geweest moet
zyn, is best bekend by de Juweliers en

Kooplieden onzer dagen ; die dikwerf een

en-
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enkelen ouderwetfche Tafelfteen hooger
fchatten , dan een nieuwmodifchen gegar-

neerden Ring, met vyf-en twintig gecar-

mofeerde Greintjes. Dan dit in ’t voorby-
gaan ;

’er ftaat ons nog meerder deftigheid

in ’t Gewaad onzer Dame te befchouwen.
Toen de Zwier en Weelde , die onder de
dragt der Kraagen en Wrongen plaats had,
door de berispende Schertfers van dien tyd

,

geftadig ten fterkften doorgeftreeken wierd

,

beflooten de deftigfte en eerbaarfte Vrou-
wen eene andere ibort van Hals- en Borst-

gewaaden te draagen , mitsgaders de Wron-
gen af te leggen. Men dekte zig met een
vlakken nedergeftreeken Halsdoek, die,

digt om den Hals geflooten , in de rondte

over de Schouders en den Boezem afdaalde.

Dezelve was ryklyk, een of twee hoog,
naar ieders ftaat zulks toeliet , met kostly-

ke Kanten bezet; en by den Adel ook met
Zilver en Goud. Met het agterwegen laa-

ten van de Wrongen, en de daar mede
verknogte ronde Hoepelrokken , hingen de

Rokken , de Bouwen , of Keurzen , recht

van de Heupen nederwaards. Hier mede
geraakten de Vliegers ook buitengebruik;

en het Lyf , of de Stofte van het Boven-

zieltje was vervolgens vereenigd met den
Bouwen; die dus te famen een Tabbaard
wierden. Als men nu daar benevens nog in

aanmerking neemt , dat de Keurslyven

toen reeds puntig en netjes om de Middel

flooten, en voor de Borst met eeh reeks

Strikken bezet waren ; ziet men ten klaar-

fte.
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fte 5 hoe deeze toeftel , eenige weinige ver-

anderingen uitgezonderd zynde , al zeer na

vergeleeken kan worden met de tegenwoor-

dige dragt onzer Dames. Immers de frnal-

le dog ruime fleep der Voiles en Japonnen;
de enge en lange Keurslyven

;
en ook in

een zeker opzicht de hoog met Linten

,

Strikken, en Juweelen, opgetuite Hai-

ren, hebben ’er zeer veel overeenkomst me-
de. De Lubben, ’t is waar, verfchillen

merkelyk van die onzer Dames , alzo men
dezelven omgeflaagen en om den Arm ge-

flooten droeg ; dog het verdere Armfieraad

was weder na genoeg als heden; nadien een
Lederen of Zyden Handfchoen, met een
Zilver of Zyden Armlint, of een Braze-

let, omwonden, den voorgemelden op-

fchik aan Arm en Hand voltooide. Dit al-

les gaf eene kostlyke, dan tevens bekoo-
relyke dragt aan de Vrouwen; ’t geen wy,
zoo na ons doenlyk was , op Plaat IV. Fig.

5, vertoont hebben. En om zulks, door

eene nadere verklaaring, nog duidelyker

onder ’t oog te brengen, zullen wy ons,

ter deezer gelegenheid , bedienen , van den
vriendlyken Hollandfchen Schryver, den
Raadsheer j. v. heemskerk , welke ten ty-

de dier dragte leefde. Deeze, zyne aan-

minnige Speelgenootjes, zoo zoetlyk en
ftreelende, op zyn Batavisch dagreisje, al

koutende vergezellende , befchryft ons in

de volgende woorden, die wy, om hunne
vloeiende bevalligheid, geheel zullen over-

nee-
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neemen , de tooi der Haagfche Jonkers en
Dames in deezervoegen.

„ Het Gefelfchap had noch maer wei-

„ nigh weghs gegaen
, als het van verre

„ langhs ’t ffcrand lag °enkomen een over-

,, deckte Wagen. Die Wagen op een klcy-

55 nen draf vast naderende, bleef eynde-

„ lyck dicht by hun Ril ftaen ; en foo fagen

„ Diederick en Rozemond daer uyt treden

„ twee Jongelingen ; den eenen geklcet in

„ ’t fwert gebloemd Satyn, met de mantel

,, van ’t felfde; de bef niet alste groot,

„ maer omfet met een aerdigh, fyn net

„ kantje; de fchoenen, hozen en hoze-

„ banden, beknopt; fyn gelaet wefelyck,

,, fyn gebaer zedigh , en in al fyn doen een

„ fekere welvoegende befadichtheit betoo-

„ nende. Deeze lichte met een eerbiedighe

„ gedienftigheit uyt de Wagen een Jonck-

vrouwe, die niet min fchöon van aen-

„ licht, als welgemaeckt van leden was.

„ ’t Is waer haer verw liep wat na den

3, bruynen ,
maer ’t was een bruin foo hel-

3, der, en foo minfaem, datter nauw yet

3, minnelyckers te bedeneken is. Haer oogh

„ was wonder wacker en vriendelyck , haer

,, lach uyttermaten bevalligh, haer zedig-

3, heyt foet; en al dit, foo aerdigh onder

„ een gemenght , maeckte een aenge-

„ naemheyt in ’t oogh van de aenfehou-

„ wers, die de gunst van alle die haer fa-

,, gen krachtelyck na fich trock: ’t Ge-

„ waet, daer foo fchoonen lichaem in om-

53 vangen was, vont Rofmond niet min

3, aer-
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?5 aerdig en welvoegende; zynde een

55 bleeck-groen Satyne honger-lyn, de verw

5, van ’t wilge bladt feer na komende
;
ge-

5, beelt met geftrickt loofwerk , en geboort

5 ?
met een kleyn en net kantje van gout

55 en filver. Den onder-rock, (die men,

5, doordien de boven-rok op-gefpelt was

,

5, meest fagh,) was van witte nopjes; de

„ Bef , met een nette neusdoeck daer

,5 over, quam fluyckjes om de fchouderen

„ en de neusdoek voor op de borst met

,, twee afhangende tippen : waer aen een

„ kleyn fcheydfel , tusfchen beyden open

,, gelaten ,
vertoonde aen den boefem even

,, ’t begin van een fekere poefelige ron-

5, digheyt ,
die het gantfche geffcelt van den

,, hals, en ’t halsgewaet, met fyn weme-

„ lend op en neer gaen, een fonderlinge

„ aengenaemheyt gaf. Een kleyn fwert

„ pleystertje , was keurighlyck geplaetst

„ niet verre van ’t welgemaeckt monde-

,, ken; dat, mits fyne properheyt, wel

„ mocht gelooft werden daer met eenigh

„ ander inlicht als om yet zeers te gene-

fen, opgeraeckt te zyn. Om hals, en

„ armen, had fe fchoone Peerlen: een

„ Roofe van Diamanten op de borst. En
„ op ’t hoofd een fwerten hoet, gc^ert

,, met afhangende witte en bleeck-groene

„ pluymen , waar onder men foetelyck fagh

,, verwaeijen ’t Castani-bruyne hayr, een

5, weynigh gepoeijert, dat met fyn aerdigh

„ gekrulde kronckeltjes een wonder wcl-

5, voegende fchaduwe veroorfaeckte. Aan
hare
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„ hare handen hadfe witte doorfneden hant-

„ fchoentjes, en in d’eene van dien een

„ waeijer, waer de verwen van filver

„ en groen met verfcheyden beeldewerck

„ kunftigh onder een in fpeeldcn. — De
5, tweede Juffrouwe, was inianekte, en

5, rechtgeflreckte leden, d’eerfle niet feer

„ ongelyck; hoewel die ruym foo ryfich

„ fcheen. Haer hongerlyn was van een

5, gebloemt bleeck-blaeuw Satyn, omleyt

5, met een groote filvere kant; den onder-

„ rock mede wit; en den hoet behangen

5, met pluymen, op de verwen van den

„ rock en ’t hongerlyn flaende. Maer fy

5, felfs was foo blanck , en foo uytnemen-

5, de blondt, dat men fich niet blanckers,

„ noch blondters konde inbeelden : uitge-

5, nomen, dat de blaeuwe adertjes hier en

5, daer feer aerdigh door ’t witte vel heen

3, fpeelden. En niettegenftaende fulck

,, fichtbaer fchoon geen minder fchoonheyt

3, in d’andere deelen van foo welgemaeck-

3, ten Lighaem beloofde, foo was noch-

3, tans den boefem met een fyne vierkante

3, Cameryckfcbe neusdoeck, daer een kos-

3, telycke dichte platwerkfe kant aenftont,

3, tot boven aen den hals toegefpelt, fon-

3, der ’t minfte ftraeltje van een nieuws-

„ gierig oogh in te laten; mogelyck om
3, dat men door het fien van fuJcke aen-

3, treckelyckheytjes, als ongetwyffelt on-

3, der dat wangunftigh lywaet verburgen

3, lagen , niet en foude verlockt werden

3, om te haest af te fcheyden van ’t aen-

3, fchou-
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fchutten van dat overfchoon aenge-

55 licht, dat fyns bellens foo wel waerd

5, was. Pcerlen, noch ander pieraat, en ge-

55 brack ’er mede niet, om foo fchoonen

,5 lichaem, foo ’t mogelyck waer, noch

„ meer te vei^ieren. Maer als , haer wae-

5, jer haer ontvallende, fy neder wilde

5, blieken om die weder op te rapen
,
(waer

5, Diedericks beleeftheyt haer echter in

„ voorquam) foo flackfe uit de mouw foo

„ poefeligen witten arm, dat felfs de ge-

5, ne , die met vooroordeel voor ’t aerdigh

5, bruyn ingenomen zyn, fuik fuyver be-

5, koorlyck wit liende
,

(dat door de fwar-

5, te corale armbanden te meer aftoonde,)

,, fouden hebben moeten bekennen, dat

5, het blanck, oock over ’t aengenaemfte

>5 bruyn , hier in fyn voordeel heeft. De
„ gene , die haer by der hant leyde

,
quam

5, al lingende en half fpringende derteltjes

5, voort, zynde fonder mantel, met een

,, degen op ’t zy, een hoet met witte piui-

„ men op, een wit Satyn Wambas, met

5, een graeuwe lakenfe broeck , en laerfen

5, . en fporen aen , fyn bef was hem om den

„ hals onachtfaemlyck toegeknoopt , en het

5, hayr hongh hem tot verre op de fchou-

5, deren, daer een gekruyfde lock, ge-

„ ffcrickt met een blaeuw Satyne lint, ter

5, fyden van afwayde”.

Zie daar, Leezer, eene zeer juiste en
aangenaame befchryving van de gedaante en

den opfehik der Hollandfche Heeren en Da-

mes , omtrent het midden der Zeventiende

ÜX PEJEL. Qq Eeuwi
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Eeuw; welke wy geoordeeld hebben hier

zeer welvoegelyk te mogen inlasfchen
, in

ftede van eenige andere, dog juist niet al te

befcheiden , berigten , welken ons fommige
Dichters en Redenrykers van dien tyd ver-

kenen. De bevallige van heemskerk,
wiens pen de paaien eener heufche Hol-
landfche kuischheid nimmer te buiten gaat

,

fteekt hier een Man van Letteren en van
den Degen , met zyne bekoorelyke Vrien-

dinnetjes, eigenaartig in den dosch ; en be-

fchryft ons dit alles op zulk een ftreelenden

en tevens recht manlyken trant, dat wy
den galantften Franschman , en den vleiend-

ften Italiaan , tarten , om het aanminniger

en befcheidener te doen. Dit Haaltje, uit

zyne Batavifche Arcadia, en dat geheele

Werkje, geeft ons gronds genoeg om te

mogen beweeren, dat de Hollandfche Ver-
nuften van dien tyd niet behoeven te zwig-

ten, noch voor de oude, noch voor de

laatere Schryvers , die ’t ’er op toegeleid

hebben , om het behandelen van gewigtige

onderwerpen te vermengen, met een lee-

vendigen zwier en treffende bevalligheden.

Wanneer men nu deeze befchryving voegt

by onze gegeeven Afbeelding , op Plaat IV.

Fig, 5, kan men zig een vry voldoenend
denkbeeld van den opfchik dier dagen vor-

men; begeert men egter nog eene juister

Schildery, die bepaalder beantwoord aan

de pennetekening van onzen Raadsheer,
men befchouwe dan de Tafereelen van den
Konstfchilder palamedes palamedesz; die

’er
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’er zyn hoofdwerk van gemaakt heeft , om
de Perfonaadjen van dien tyd in zyne Ge-
zelfchappen af te maaien ; waartoe zyne
woonplaats, Delft, hem daaglyks gelegen-

heid gaf; als naby het Hoflyke Haagje gele-

gen ;
in welks omtrek de Hooffche Heeren

en Dames, ten zwierigften uitgedoscht

,

geftadig fpanceeren. Is ’er ondertusfchen

nog iets dat nadere opheldering vereischt;

dat wy dan, eer wy ons aflcheid van die

bevallige Juffers neemen , nog eens nagaan

,

hoe dezelfde heemskerk ons zyne Wasfe-
naarfche Herderinne, in haare Jufferlyke

tooi, doet voorkomen; zoo als het gezel-

fchap haar al zingende ziet aantreeden ; web
ke befchryving, by de voorige gevoegd,
ons aanleiding zal geeven , om de eene en

andere benaaming deezer kleedinge nog kort-

lyk in aanmerking te neemen.

„ Dit geestige Zangftertje, zegt hy, was

„ van een middelbare geftalte, eer egter

„ aan de korte dan aan de lange kant. Met
„ blaauwagtige, dog uittermaten gaauwe

„ en vriendelyke oogen ; en niettemin de

„ wynbraauwen bruin , ’t hair daarentegen

„ uit den blonden, en den verw’ uit den

„ blanken, waarop een’ aardig bloosjen in

,, ’t midden van de ronde koontjes zig ver-

„ toonende, ’t bezit van een volkomen

3, gezondheid te kennen gaf. De verande*

„ ring van zoo veelderhande verwen, in

3, zoo kleinen omtreck, een wonderlyke

3, aangenaamheid aan ’t aanzigt van zoo be-

33 valligen Schepzel veroorzakende. Den

Qq 2 „ hals
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„ hals was poezelagtig wit, daar een min-

,, nelyk krinkeltjen nu en dan fcheen der»

,, telyck in te komen fpelen, en gelyk als

,, vouwetjes in te maken, om de Minnaars

„ in te vangen. Waar dat ze, (ongetwyf-

„ feit om het wit wel te doen affteken,)

„ een aardig zwert zyde fnoertjen om had,

,, daar een klein goude ringetjen aanhing,

„ ingezet met Diamantjes
;
dalende even

„ tot daar het kleed, aan den boezem uit-

„ gefneden zynde , met zyn zwellende ver-

„ heventheid dien lieven last voor verder

„ val fcheen als te willen Hutten. Op ’t

„ hoofd had ze een fpits hoedeken, met

3, blaauw armezyn overtrokken , waar dat

3, een zilver kantjen met looveren omlag;

3, de pluim was van wit en blaauw onder

„ een gemengelt, wat over den hoedneer-

3, hangende; het masker, met een fpelde

3, aan de tuiten vastgefpelt, daalde zoete-

., lyk ter zyden langs het hooft af ; de lok-

,3 jes fpeelden lugjes onder den hoed heen,

„ zonder zeer door dwang van krulkunst

„ in een gekronkelt te zyn : die een te ge-

3, moet komend windeken by wylen gees-

„ tig doende agter afwaaijen, fcheen als

3, geneugt te nemen in zoo zoeten poezelig-

3, heid tot, een fnoggerder omtreck te ver-

3, fcheppen: en alzoo dat aangename aan-

„ zigt, door een aardiger veranderinge

,

3, (die zelfs de wereld haar fchoonheid

„ geeft,) nog aangenamer te maken. Den
„ boezem was met een nette neusdoek los-

,3 jes om den hals toegedekt: haar kleed

53 van
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,, van heel fyne witte nopjes, gcboort met

„ fpeldewerks kanten , en voor en agter

,, vierkant uitgefnedcn tot aan de fchou-

„ ders toe. De mouwen waren ruim, en

,, met een aardige onagtzaamheyd , vry

„ hoog aan ’t hemde omgeflagen. Op el-

,, ken arm lagen drie drikken van bJaauw

„ zatyne lint, en met negen van dezelve

„ ftrikjens was het kleet bezet, van den

„ boezem af tot beneden toe. Aan de flin-

„ kerhand had ze een geestig hairen arm-

„ bandeken, netjes door een gevlogten,

„ en de einden daar van met een gouden

„ flootjen aan den anderen gehegt; waar

„ op, in ’t midden van een groen Land-

,, fchapje, zeer geestig gefchilderd Hond,

,, een wezelyck zoet vrouwen-beeldeken

,

„ met een fpeer, en daar op een hoed, in

„ de hand ; leunende met den anderen el-

„ le-boog op een anker, en haar oog ge-

,, Hagen hebbende op een witten winthond,

„ die aan haar voeten lag. Deeze Herder-

„ inne in ’t aankomende beurde haar wit-

j, ten rok een weinig als ’t waar, op voor

,, ’t Huiven , waar door men quam te zien

„ haar blaauw zatyne onderkeurs, die met

„ een groote zilvere kant omleid was; en

„ zoo als de wind die by wylen in ’t voort-

„ gaan wat opwaaide, wierd men daar on-

,, der gewaar een witte Schoen , en daar

,, op een roos van blaatiwe zyde lint, met

,, zilvere lovertjes, die geweldig afdaken,

„ In haar wezen fpeurde men een vrypos-

yy tige onbekoramertheid 5 en niet een en-

Qq 3 „kei
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„ kei kreukjen kon men vinden om een

5 ,
zorg uitbeeldend fronsjen op ’t voor-

„ hooft te malen: haar gelaat aan haar

„ zang, en haar zang aan al haar doen,

„ gclyk als de behulpzame hand leenende,

„ om de volkomen vergenoeginge van

,, haar vrolyk gemoet ten vollen te vertoo-

,, nen”.

Ik behoef over het een en ’t ander dee-

zer Pennefchilderyen niet veel te zeggen

,

om den Leezer te doen begrypen , dat de

Jufferlyke dragt, hier befchreeven, de

grootfle overeenkomst heeft met de klee-

dinge der Dames van onzen tyd. Daar ze

nu meestal , zonder Hoepelrokken , met lan-

ge Tabbaarden en lugtige Kleedcren gaan

;

mitsgaders haare Rokken
,
Japonnen , en

Voorfchooten of Tabeljés , met allerlei

Kant- en Lintwerk garneeren, komt de ee-

ne tooi al vry na aan de andere. De prag-

tige rykdom fchittert intusfehen zoo krag-

tig niet , in Zilveren en Gouden Galonnen
of fyne Kanten ; maar bepaalt zig veelal tot

lugtige weeffels van Franjes en zoogenaam-

de Entoilages

;

des de hedendaaglche dragt

op verre na zoo kostelyk en deftig niet zy,

als die van den gcmelden tyd; of men moest
de tegenwoordige Amazoone kleeding in

kostlykheid daar by vergelyken. Voorts
vind men in het draagen der Hoeden , die

thans by Vrouwen van den eerflen rang al

vry gemeen worden , ook eenige overeen-

komst. Deeze Dames fchynen onze vriend-

lyke Wasfenaarfche Iierderiniie eeniger-

maa-
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maate na te volgen , wanneer ’t haar , op
aangenaame Buitenplaatfen

, Hoflieden , cn

Landgoederen, gelust, zig van de Steed-

fche pragt en naauwgezette pligtpleegingen

,

door een vry en onbekommerd Landlee-

ven , te verpoozen. Egter hadden de Hoe-
den onzer vroegere Dames grooter Ran-
den; en de Pluimen, die ze op dezelven

droegen, waren, onzes bedunkens, juist

niet Jufferlyk: de fmaak van het heden-

daagfche Jufferfchap is in dit Huk natuurly-

ker en gevalliger; met een leevendig wel-

riekend, of een kunftig nagebootst, Bou-
quetje op den Hoed te plaatfen. Het tede-

re en lieflyke Bloemgewas is tog de aan-

minnige eigendom der Sexe; terwyl de

Pluim en Heidenveder beter gefchikt is

voor de Mannen
;

die ook oudtyds dit Be-

raad recht Ridderlyk van de breede groote

Hoeden lieten afwaaien. Wat wyders de

Halsfnoertjes , de Armbanden, het op de

hand draagen van Portretjes, of aardige

Beeldjes in ’t Goud gevat, of met Diaman-
ten omzet, de Pleisters op de Wang, en
verdere Borstfieraaden ,

mitsgaders de Strik-

ken voor de Borst en aan de Armen , be-

treft; alle deezen zyn, gelyk overbekend

is , nu nog pragtig in zwang , onder den

naam van Coliers , Brafeletten , Mouches , enz.

Dog de Maskers waren diestyds veel ge-

meener dan heden
; en bellonden doorgaans

uit een zwarten Fluweelen Bril , welke

niets meer dan de Oogen en het Voorhoofd
bedekte : althans zoo vind men ze veelal

Qq 4 ia
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in de Schilderyen van dien tyd. Buiten dit

fchynt het grootfte onderfcheid, ten min-

ften in den naam ,
zig op te doen , in den

Hongerlyn

;

dus noemde men het bovenlyf

van eene Japon, of liefst het zelfde, ’t geen
men voortyds een Zielije of Keurslyfje

noemde; eene benaaming, die, zoo ik wel
meen te weeten,in Zuid-holland of ’t West-
land ,

aan zoodanige Bovenlyven nog eigen

is. Daar benevens leert ons de befchry-

ving van ’t Gewaad der Wasfenaarfche Her-
derinne, dat een Onderrok dicstyds nog
den naam van Keurze droeg: want doorliet

toevallige opbeuren van de witte Boven*
rok, quam men haar blaanw zatyne Onder-

keurs te zien . — Eindelyk , om hier van af

te frappen, eer het den Leezer verveele

,

ontdekken we uit deezen opfchik, waar
mede van heemskerk zyne Dames ver-

fiert, dat de Halsdoek, dien wy in onze
Plaat IV. Fig. 5 , afgebeeld hebben , wel den
naam droeg van een Bef. En deeze moet
derhalven uitdrukkelyk onderfcheiden wor-
den van een Neusdoek; welken wy voor
een dergelyken Halsdoek houden , als onze
Vrouwen tegenwoordig draagen; hoedani-

gen men eertyds , ’t zy by geval , of wel

met voordagt, of alleen, of over den Bef,

om den Hals floeg. Het Herderinnetje, als

losjes gekleed zynde , had alleen een Neus-
doek om den Hals, maar die der Dames
was met een Bef gedekt. En naastdenke-

lyk is de naam van Neusdoek hieruit ont-

ftaan: dat de Vrouwen dien Doek, wel-

ken
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ken zy gemeenlyk met zig draagen om den

Neus af te veegen , nog niet gebruikt zyn-

de, nu en dan, gelyk ook tegenwoordig

nog wel gefchied , los om den Hals geflaa-

gen hebben ; het zy om zig voor de koude

te befchermen , of den Bef voor Hof en re-

gen te bewaaren : en dat hier uit nader-

hand zulk een Doek, zelfs als eene wee-
zenlyke dragt aangenomen zynde , den naam
van Neusdoek behouden heeft. Middeler-

wyl is de naam van Bef veranderd in dieit

van Kroplap , Neerftik , enz. ; hoedanige

Halsdckfels de ouderwetfche Vrouwen nog
draagen ; by welken zulk een Kroplap , dat

een met Kant bezet Linnen BorstHukis,

ook hier en daar een Krop-bef heet. Dog
of het zeker zy dat een Halsdoek oudtyds

mede een Penjoor genaamd wierd, zoo als

dezelve in het DiÜionarium van binart voor-

komt, weet ik niet; en doet ook niet veel

ter zaake. Dan, wy laaten de Juffers van

dien tyd zig verder naar hun welgevallen

opfehikken, en wenden ons nu tot de ne-

derige Noord-hollanders van die dagen.

Dit loflyke gedeelte onzer Natie , dat een

der aanzienlykfte Streeken van ons Holland

bewoont , is , hoe ligtvaardig veelen onzer

Hollanders , tot de verandering van de on-

behendige Moden, Dragten, en laar me-
de verknogte uitwendige gehalten, overyl-

den, altoos al vry lang behendig geblee-

ven, in het bewaaren van de echte oude
Vaderlandfche Dracht. Hoe gemaklyk het

den Uitheemfchcn ook viele
, om ’t Ilofly-

Qq 5 ke
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de hol- ke ’s Gravenhage, het goudryke Amfter-
land- dam 5 en andere voornaame Zuid-hoJland-

natie
Inwoonders, zig te doen vergaapen

aan nieuwe fnufjes van een uitwendigen op-
fchik ; het heeft integendeel zeer veel moei-

te in gehad, en ’t heeft het, durf ik zeg-

gen, in veel opzichten ,nog, om de defti-

ge Noord-holianders recht vatbaar te maa-
ken , voor eene weelderige uitwendige

pragt; hoewel het hun aan geen vermogen
ontbreeke, en ook eertyds niet ontbroo-

ken hebbe
;

als zynde de aanzienlykften

meest allen Lieden van ongemeen groote

Middelen , en de Inwoonders veelligt , door
den bank, ruim zoo wel bemiddeld als die

van Zuid-holland. Dan, hoe dit ook zy

,

’t is althans ten aanzien van ons onderwerp
’er zoo mede gelegen, dat, indien al de

tyd, die tog verandering baart, eenige uit-

wendige nieuwigheden van tooi onder de

Noord-hollanders invoere, dat ’er, zeg ik,

al een zeer geruime tyd verloopt , eer die

verandering algemeen onder hen Hand gry-

pc. Men kan dit, om ’er een Haaltje van

by te brengen , ligtlyk nagaan , als men be-

zeft dat de dragten , die wy , onder den Boe-

renfland van de Dertiende en Veertiende
Zie Eeuw, op Plaat II. Fig. 8, enz. reeds af-

Bl.520.
gebeeld hebben, nog eenigzins in Noord-
holland gevonden wierden, met het afloo-

pen der Zestiende Eeuwe; waar van ons

JAN ADRIAANSZ LEEGH-WATER het VOlgeil-

de berigt verleent; dat, fchoon eenvou-

dig en op overlevering fteunende, hier niet

te
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te onpasfe komt. ,, Scker Reyer Dircksz

,

„ zegt hy, verhaelde my van de eenvul-

„ digheid van het volck in ’t Noordhollant,

„ hoe dat aldaer van oude tyden in het ge-

„ heele Dorp van Lange-Dyk niet meer
als twee of drie paer fchoenen waren , de-

5 ,
welcke gefpaert wierden voor de Schepe-

„ nen en Regenten van het Dorp , wanneer

„ dat fy na den Hage fouden trecken , foo

„ trocken fy die fchoenen acn , ende door-

5 ,
gaens ginck het Volck met klompen ende

5 ,
hoolblocken , ende het Vrouwvolck ghe-

,, meenlyck met ftrompelingen om de kuy-

„ ten van de beenen , ende met befuynen

„ aen haer voeten
,
gelyck ik in mynjonck-

„ heyt oock veel geilen heb” (*).

De hier gemelde Strompdingen zyn onge-

twyffeld niet anders dan eene foort van op-

gebonden Slobkousfen; zoo als dezelven,

op Plaat II. Fig. 7 , afgebeeld zyn. Maar
wat de daar nevens genoemde Befuynen be-

treft, het valt niet gereedlyk te bepaalen,

van hoedanig een maakfel dezelven geweest

zyn. Egter mag men niet ongegrond gis-

fen, dat men ze te houden heeft, voor

overblyffelen van de Schoenendragt der Ba-

tavieren ;
welken hunne Schoenen maakten

van aanééngenaaide Vellen, die ze aan ’t

einde in lang omkrullende punten deeden

famenloopen. Overeenkomftig hier mede
ver-

(*) Zie leeghwater
, Klyne Cbronytkje

,
agter het

Haerlemmer Meerhoek*
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verklaart ook kiliaan het woord Befuynè
door Pedule, Calceus lanens , dat is, „ een

„ Schoen, '-een wollen Schoen”. Dit had-

den ze, na hunne gemeenzaamheid met de

Romeinen, die zulke opgeboogen Schoe-

nen droegen , waarfchynlyk van deeze hun-

ne Bondgenooten overgenomen; en men
mogt dit flag van Schoenen zeer wel Be-

fuynen noemen ; voor zoo verre zy eenige

overeenkomst hadden met de gedaante van
Bazuintrompetten. Hier van gewag maa-
kende , herinner ik my , dat zulke opge-

boogen Schoenen, in de Veertiende enVyf-
tiende Eeuw, zelfs onder de pragt behoor-

den; dat de Bisfchoppen meermaals , en

ook onder anderen den Utrechtfchen Bis-

fchop GuiDo, omtrent het jaar 1310, aan-

leiding gaf , om den Geestlyken het draagen

van calcei arcuati of laqueati , boogswyze
gebogte Schoenen, te verbieden. Men
droeg ze naamlyk , om dit nog met een

woord te melden, niet alleen met zeer lan-

ge en fpitfe neuzen ; maar de zwierigften

van die dagen pronkten met Schoenen,

welker voorfte fpits de gedaante van eens

Vogels Bek had, waar aan verfcheiden lie-

raacïen met Gouden of Zilveren ketentjes

gehegt wierden. Dog deeze zwier had zeker-

lyk nooit plaats onder de deftige Noord-
hoilanders; maar was byzonder eigen aan

een wulpfcher flag van Lieden , die zulke

met recht zoogenaamde Narren- Schoenen

konden draagen; waar van men nog eenc

Afbeelding ziet in ’t Werk van cats ,
by
go.
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gelegenheid van het fpreekwoord , Men
moet een paar Narreto-Schoenen verjlyten , eer

men recht wys word . ’t Is eindelyk, met
opzicht tot de Schoenen , en wel bepaald-

]yk de Lederen Schoenen dier Regenten

,

daar leeghwater van fpreekt, nog al op-

merkelyk, dat ze in de Zestiende Eeuw, ten

minften in Noord-holland
, zoo zeldzaam wa-

ren , dat men ze fpaarde , om ’er mede ten Ho-
ve te gaan , en in dien tyd voor een Schoen-

makers Proef gehouden wiedden. Dit ver-

haal , dat juist niet geheel verwerpelyk
fchynt , beantwoord zeer wel aan ’t algemee-

ne berigt,dat men van de oude nederigheid

en fpaarzaamheid der Noord-hollanders

heeft ;
waar omtrent men ook het volgende

voorval met zeker Fransch Afgezant gemeld
vind. Deeze zag, zegt men, in ’t Haag-

fche Voorhout, een Noord-hollander, on-

der de lommer van ’t geboomte een Boter-

ham eeten : de voor hem ongewoone dragt

trok zyn opmerkzaamheid, en dit bewoog
hem een Edelman te vraagen, hoedanig

een Mensch dit ware ? Als deeze hem
daar op ten antwoord gaf, dat het een
Gedeputeerde wegens Noord-holland, in

der Staaten Vergadering, was, zou hy,

zoo men wil, gezegd hebben; zoo lang

dit Volk zig dus nederig gedraagt
, is ’er

geen kans om ze in onze belangen te krygen.

Wat men ook van deeze en dergelyke

overgeleverde berigten te houden hebbe

;

’t is althans buiten kyf , dat eene heerfchen-

de Mode in Zuid-holland al ouderwetsch is ,

wan-
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wanneer dezelve in Noord-holland nog den
naam van niemvcrwetsch draagt. ’Er behoort
ecne Eeuw en meer toe, eer men, de
rykfte Burgers en eenige Hovelingen uitge-

zonderd zynde, eene doorgaande verande-

ring onder die geheele Natie befpeurt. Nie-

mand heeft zig derhalven te verwonderen,
dat onze Beeldjes, in de Zevende en Agtjle

Figuur vertoond, na genoeg dezelfde ge-

daante hebben , met die van de Ze -tiende

Eeuw, boven gedeeltlyk befchreeven , en

die van den jaare 1630; zo ten opzichte

van de oude Hollandfche dragt der Man-
nen en Vrouwen in ’t algemeen, als wel

byzonder ten aanzien van ’t Vrouwen Hul-
fel, den Bouwen, de Keursfen, de Zieltjes

en den Hongerlyn , reeds aangeroerd. Al-

leenlyk befpeurt men in het toerygen van
den Boezem , welks Keurslyf wy voor den
rechten Hongerlyn, hier voorens'gemeld,

houden , als mede in den omgeflaagen Hals-

bef, of den Hemdsboord, oudtyds onbe-

kend, eenige verandering. Daarenboven
hadden de Noord-hollandfche Vrouwen van
dien tyd dit byzondere; dat ze de gantsch

enge Mouwen, die insgelyks nog zeer oud
Hollandsch waren, aan de Hand met Knoop-
jes en Knoopgaatjes toegeknoopt , en voorts

,

gelyk dit nu nog onder de Zaanlanders

plaatsheeft, dat ze Schoenen, of, zoo als

men ze daar noemt , Dunne-Schoenen , droe-

gen ;
en dceze omgekeerde Schoentjes we-

der in Sloffen , Muilen
, of Klikkertjes fta-

*

ken
;
om op die wyze zindelyk in hunne

hui-
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huizen te kunnen komen, door die Sloffen

dan af te leggen. Egter laaten ze, by

mooi Weer, opgefchikt zynde, die Dunne-
Schoentjes wel eens agter; en gaan dan,

gelyk zy fpreeken , op enkele Muilen , die

gemeenlyk wat netter en zwieriger gemaakt
zyn.

Raakende het Mansbeeldje valt mede niet

veel byzonders te zeggen , buiten het gee-

ne wy in de Verhandeling van de dragt der

oude Hollanders , in ’t laatst der Zestiende

Eeuwe
,
gemeld hebben. Het grootffe on-

derfcheid dat ’er
,
geduurende het verloop

van dien tyd , in hunne dragt ontftaan is

,

ontdekt men in de volgende byzonderhe-

den. Ze droegen de Broeken nu iets meer
gefpannen, en lieten de Strikken eenvou-

diger met banden nederhangen : ook waren
de Panden hunner Wambaizen langer, en
ze ffaken, by uitftek, door een grooten

Knoop op de Heup uit. Wyders waren ze

wel voornaamlyk van anderen onderfchei-

den, door aan en op de naaden der Rok-
ken , vooral der broeken, Franje van de-

zelfde koleur te draagen ; waar in de Gooi-

landers, aan den Zuiderzee kant, hen dies-

tyds navolgden. Daar benevens hadden ze

bykans niet dan platte of zeer korte Kraa-

gen , en bedienden zig vry algemeen van
Dasfen, die ze insgelyks met Franje net-

jes uitwerkten; naar luid van het bekende
Deuntje:
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’k Heb nog vyftig Dasjen
,

Netjes geborduurt.

Die eerst zyn gewasfen

Hier in onze buurt.

En ze zyn gemaakt met Franje.

Hembden heb ik by ’t douzyn.

Die zoo grof als fyn

Zyn geweven te Germanje
,
&c.

Even zoo is hier ook de taal ten opzich-

te van de Broek

:

’k Heb een Broehje met Franje

Van myn Beste vaer

;

En nog meer, ik en kanje

’t Al niet zeggen te gaer.

Voorts Baat hier nog aan te merken, dat

hunne Hoeden een platten vry hoogen Bol

hadden, aan welken een kort randje met
Franje bezet was: ’t welk ons in deezen te

eerder doet denken aan de zeldzaame ge-

daante eener kleedye , die volftrekt uit

Noord-holland oorfpronglyk is ; te weeten
die der Kwakers of Geestdryvers. Want
gelyk de geftrenge aankleeving aan de een-

voudigheid en het oude gebruik , fomwylen
in de gemoedsneigingen wat al te verre

loopt ;
zoo Haat zulks ook ligtlyk over tot

eene geftrengheid, in het vertoonen van

eene groote zoogenaamde nederigheid in

kleeding;en hieruit fprooteene zonderlinge

gelykftaltigc dragt onder de gemelde Sefte.
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Ze kleedden zig naamlyk in het eenvoudige
zwart, en droegen eene foort van lange

Dasfen , wyde Broeken , Mantels , enz.

maar bovenal waren de Leden dier Gezind-

heid genoegzaam van anderen te onderken-
nen, door hunne geweldige groote fpitfe

Hoeden; die men, om derzelver gelykheid

aan een gerafineérd Suikerbrood, ook wel
Suikerbrooden noemde. Men vind de klec-

ding deezer Kwakers , mitsgaders derzelver

geftalte en houding, zeer juist afgebeeld in

de geestige en alom bekende Printen van
den koddigen en tevens konstryken Schil-

der troost , wiens Stukjes ,
die in veeler

handen zyn , ons van een verderen uitleg

van dien toeftel ontflaan.

Hier mede zouden wy onze Noord-hol-

landers een weinigje lasten berusten; ware
het niet dat wy oordeelden ten hunnen op-

zichte nog te moeten melden; hoe ’er,

niettegenftaande zy in hunne uitwendige

gedaante en kleeding veel overeenkomst
met elkanderen hadden , nogthans iets zeer

byzonders onder hen plaats vond, waar

door men de Inwooners van de eene en an-

dere Streek , vry algemeen kon onderken-

nen ;
dat ook nu nog veelal ongelyk meer

by hen dan by de Zuid-hollanders te befpeu-

ren is. Men zag, by voorbeeld, dat de

Hoorn fche Vrouwen de Hoofdhairen aan

den flag van ’t Hoofd wel aardiglyk lieten

afhangen, maar dat 2e egter het overige

Hulfel met een zeker puntig Linnen Kap-

fel bedekten; zeer kleene Lubbetjes op de

III. deel. Rr han-

/

DE HOt,-

LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

624 NATUURLYKE HISTORIE

handen droegen , en zig voorts in eene def-

tige en kostelyke Kleeding doschten; welk
laatfte zeker Versje, onder de afbeelding

eencr Hoornfche Dame , aldus uitdrukt

:

Incedit fic comptu Hornana Femina terra

Jncola , divitiis peploque animofa Juperbo.

Dat is , omtrent in deezen zin

,

Zoo praalt, in ’t magtig Hoorn , het Vrouwelyk Ge-
Aagt,

Gefluierd en getooid in kostelyke dragt.

De Alkmaarfche Meisjes liepen daaren*

tegen met ongedekten Hoofde; dog ze wis-

ten haare goudgeele vlegten, die, als uit

het volgende Versje blykt, nog algemeen

by de Alkmaarfche Vrouwen waren , door
eene konftig gevlogten Tuit van haar eigen

natuurlyk Hoofddekfel , met afhangende

Lokjes geestig te vertuiten. Ons beeldje

Plaat IV. Fig. 8 , is net gevolgd naar de

Afbeelding van buiteweg, die ze dus ter

reie voert

:

Alcmariam leves adamat Galathea cboreas ,

Flavas comas , nodoqne finu colleUas , fluentes.

Dat wy dus verduitfchen

:

D’Alkmaarfche Galathé bemint de dartle reien.

Zy laat heur goudgeel Hair en Lokjes geestig vlyen #

En zwaaien langs den Hals, ofJangs de poesle Wang.

Het keursje, net geknoopt, fchynt,aan haar luiten
gang , Haar



van HOLLAND. 625

Haar eng gereegen Heup geen vluggen tred te ont-
houwen

;

Terwyl ze fier fpanceert met d’opgefiaagen Bouwen.

Wy hebben ’er deeze laatfte regels by-

gevoegd, om dat alle de Noord-hollandfche
Vrouwen van dien tyd, by uitftek, den
Bouwen omgeflaagen droegen; en daar en
boven den Boezem en de Middel zeer naauw
toehaalden , door het overrygen met een
veter, en met behulp van knoopjes ter we-
derzyde aan het Hongerlyn of Keursje ge •

fteld
, als duidelyker in onze Figuur te zien

is. Wyders muntten de Zyper Vrouwen
insgelyks zeer uit, door eene byzondere
manier van Hairvlegten. Zy wisten haare

Lokken zoo aartig te krullen en te binden,

dat ze, op ’t Hoofd omwotiden , een na-

tuurlyk Hulfel uitmaakten; waar door ze

van de overige Noord-hollandfche Vrouwen
merkelyk verfchilden,

v Zipjienfis nudata caput , cristoque virago

,

Subneiïens crines , vultu ingresfuque fuperbit.

Dat is ruimfchoots

:

Het wakker Zypfche Wyf treed fier ter huisdeur

uit,

Met eene ontblooie Kruin , en faamgekrulde Tuit.

Eene foortgelyke verfcheidenheid be-

fpeurde men mede in de overige Noord-
hollandfche Vrouwen van dien tyd; zoo

ten opzichte van de reedsgenoemde Hoofd-
Rr 2 vleg-
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vlegten, als ten aanzien van het Halstooi-

fel. Dus zag men, om ’er nog een Haaltje

van by te brengen , een geheel anderen op-

fchik by de Edammer en Purmér Boerin-

nen. Deeze droegen in ftede van platte

Kraagen of Linnen Omflagen, ftyve op-

ftaande Omflagen, aan hun Jak of Zieltje,

waarin het Hoofd zig als verfchopl ;
ook

ftreeken zy de Hairen glad over ’t Hoofd

,

zonder eenige gekrulde Lok of Vlegt over

’t Voorhoofd te laaten afhangen: en voorts

vcrknogtten zy die Hairen van agteren on-

der een kleen Linnen Kapje, in eene Tuit.

Daar benevens dekten zy den Boezem zeer

keurig, naar uitwyzen der Afbeeldingen;

in welken zy ons voorkomen, met een

aartig net geftrikten en met gimpen bezet-

ten Borstlap ; dien ze met kleene roosjes

of knoopjes en ftriklitfen verfierden. Dee-

zen Borstlap Boegen ze wyders over den

Nek, zoo dat dezelve puntig tot agter aan

den Bouwen afhing; welke Bouwen by
haar ook zoo groot en ruim niet was, maar
beftond uit een net kort glad nederhangend

Rokje, met gimpen bezet ; waarop zy ver-

der haare Tuigjes droegen; zynde in alles

zeer gelyk aan onze Figuur op Plaat III.

Zulk een verfchil van tooifel in zoo kleen

een beftek van Land , by een zeer eenflag-

tig Volk, in dezelfde Eeuw, is zeker der

opmerkinge waardig; te meer, daar ’t nog
heden, hoewel in een andren fmaak, Hand
houd ; dog hier van in ’t vervolg. Wat
de Mannen betreft , by dezelven vond men

mede
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mede eene zeer verfchillende Kleeding;

dog deeze veiTcheidenheid was meer ge-

fchikt naar den aart van hun beroep. Die
uit de Visfchers Buurten, by voorbeeld,

gongen met een Jange Slobbroek , een los

Wambaisje , en eene bonte Muts. De
Schager HoenderteeJders, of Opkoopers,
die een kleen bont Mutsje op ’t Hoofd had-

den, kleedden zig met eene eenvoudige
Kiel, als een Hemd. De Zaandammers droe-

gen een kort Wambais, bezet met een
groot aantal kleene Knoopjes; en voorts

zag men de meeste Stedelingen in ’t ge-

waad , dat wy in onze Fig. 7 , vertoond heb-

ben : waar by ons nog te melden Raat , dat

zy allen den baard netjes en breed gefchoo-

ren hielden ; dat met den aanvang deezer

Eeuwe nog in zwang was.

Tot hier aan toe gevorderd zynde met
de befchouwing van den opfchifc onzer
Landzaaten, zoo in Noord- als Zuid-hol-

land , ftaande de Zeventiende Eeuwe , kun-

nen wy van dit onderwerp , met opzicht

tot dat Tydperk, niet wel afllappen , zon-

der het oog nog te vestigen , op een der

wbnderlykfte tooifels, dat immer in Hol-

land gevonden wierd. Ik meen dien zeld-

zaamen toeflcl van kleeding, welke hier te

Lande ftand greep , om en aan het zoo ge-

denkwaardige jaar 16/2. ’Erontftond naam-

lyk in die dagen , met eene genoegzaam al-

les omkeerende verandering, eene voor
onze Hollanders bykans geheel nieuwe

Klcedermode; die te aanmerkeiyker is, om
R r 3 dat
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dat zy na genoeg alles , wat onder de Groo-

ten nog naar de oude Hollandfche Tooi
zweemde , by fommigen hunner volftrekt

verbande; ter oorzaake van den invloed,

dien de weelde van het Franfche Hof op
onze Natie had; waar door vervolgens de

weg gebaand wierd, tot de hedendaagfche

dragt van meest alle de Natiën van Europa,

en ook inzonderheid van die der Inwoon-
deren van ons Vaderland.

Onze Hollanders hadden tot op dien tyd,

geduurende het verloop van zoo veel Eeu-
wen, altoos iets, dat den Landaart byzon-

der eigen was, behouden; fchoon ’er nu
en dan wel eens een ffcrik of kwik van el-

ders overwaaide. Dan omtrent deezen tyd,

fcheen Vrankryk zoo veel vermogen op de

Hollanders te erlangen , dat veelen gantsch

zeer ingenomen wierden door de pragt van
lodewyk den XIV ; die zyne Onderdaanen
verarmde , met zyn zwierigen Hofftoet

door geheel Europa te doen praaien
;
welks

glans ook de oogen van fommige Hollan-

ders, naar ’t fchynt , verblindde. De raad,

welken Madame de maintenon , zoo men
zegt , aan dien gevreesden Koning , ten aan-

zien van Holland
,

gaf, viel overeenkom-
ftig met haar bedoelde uit. Zy had naam-

lyk, gelyk men wil, den Koning ingeboe-

zemd , dat ’er geen beter middel was , om
de Hollanders van hunne geftrenge zeden

en deftigheid af te trekken , dan het ’er op
toe te leggen, om de Franfche Modes hier

te Lande in te voeren. En waarlyk , dat

flim-
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P L A A T V.

Het bovenvak vertoont ons den Hooffchen Adel-

dragt van over het midden der Zeventiende tot in

het begin der Agttiende Eeuwe.

'lig. i. Is een ryklyk gedrikt en gekwikt Hove-

ling, gevolgd naar de egte Aftekeningen

van romein de hoge. Zie Bladz. 629* En

-— 2. Eene Hof- Dame , in weitfche hooffche

kleeding, naar denzelfden Meester. Zie

Bladz. 630.

— 3. Stelt ons wyders in ’t verfchiet voor , het

overgaan van de dragt der Ouden tot die

van de Agttiende Eeuwe. Zie Bladz. 686

en 787.

In ’t middelde Vak zien wy de gedalte en klee-

ding der Holianderen, van omtrent aan en over ’t

midden deezer Agttiende Eeuwe.

Fig. 4. Verbeeld een ouderwetsch Burger Man en

Vrouw, van omtrent Ao. 1730 tot 1740.

Zie Biadz. 688.

•—
* 5. Vertoont een deftig Adelyk Mansperfoon,

met zyn gepluimden Hoed, Carree-Paruik,

Rolkousfen, Sluier, Degen, Stok, enz.

Zie Biadz. 688-699.
Fig .



VERKLAARING *AlSr PLAAT V.

Fig. 6 . Is de affchetfing eener Hollandfche Dame,

met haar Fontange-Kapfel , en gefalbaladen

Rok, of Tabbaard. Zie Bladz. 702-706.

Het onderfte Vak maalt de geftalte en kleeding

van den deftigen Koopmanslaand in deezen tyd.

Fig. 7. Is een Koopman, uit het aanzienlyk Am-
fterdam

,
gekleed naar den fmaak der def-

tige Hollanderen in deezen tyd.

— S. Verbeeld eene deftige Aanzienlyke Dame,

of Koopmansvrouw deezer dagen
; met een

Gouden Horologie op zyde
;
dat , zinds het

toenecmende gebruik der Horologien, in

onzen tyd hand gegreepen heeft, en aan de

Dames tot een nuttig pronkfieraad ver-

ftrekt.
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flimme en doortrapte Wyf , indien men ’t de hol-

gerugt gelooven mag, had het wel begree- LAND-

pen; de uitkomst beantwoordde al vry
fterk aan haare verwagting ; en veele Hol-

landers lieten zig overhaaien , om de , door
hunne Voorvaders verzamelde , Schatkisten

te verruilen voor allerleie Modes, voor
Bergen van Galonnen, Linten, Strikken,

enz. ; als blykt uit onze Afbeelding op Plaat

V. Fig. i , 2 en 3. Deeze Figuuren vertoo-

nen ons, in een Mans- en Vrouwenbeeld-
je, die zeldzaame Kleeding onzer Landzaa-

ten, in navolging der tekening van romein
de hoge ;

welke dezelve diestyds , in zyne
alom bekende Spotprinten, veelvuldig af-

gebeeld heeft. Ten uiterfte zonderling was
deeze dosch , door de menigte van Kan-
ten, Galonnen en Linten, die en Mans
en Vrouwen droegen ; waar door men
naauwlyks het Onderlyf van het Bovenlyf

,

of de Broek van den Rok kon onderfchei-

den. De zwier der Hovelingen en van ee-

nige Edelen beftond in groote Hoeden , lan-

ge Hairlokken , zwaare Paruiken , en hoo-

gp Schoenen, met breede neuzen; welk

alles gepaard ging met eene wonderlyke

foort van Mantels. Aan ’t getal van Strik-

ken en Moesjes was ’er by de Dames geen

einde ;
ook waren de verfchillende manie-

ren van het poffen der Mouwen , van den

zwaai der Kleederen, van de Sluiers, Slee-

pen ,
en ik weet niet al welke wonderlyke

Kapfels ,
ontelbaar. Men bragt dien op-

fchik wel dra dermaate in ’t buitenfpoorige >

R r 4 dat
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dat dezelve door den Burger als walgelyk
befpot wierd. Het tooifel was ook zoo
vreemd aan onzen Landaart , dat het onzer
taaie aan woorden mangelde , om alles met
eene Nederduitfche benaaming te benoe- '

men; waar door de Franfche Bastaartwoor-

den toen mede openlyk en fterker dan
voorheen ingevoerd begonnen te worden.
Men fprak van een Pourpoint, een Borst-

kleed; van een Rabat des dentelles a glands ,

een Kanten Befmet Akers
; van een Cliemife ,

een Linnen Overhemd ; van een Baudrier ,

een Bandelier of Draagband; van Gregues ,

een toeilel ,dat voornaamlyk, als een Rokje
vol Linten , met neerhangfels en poffen

, om
het middellyf hing, en eene der zeldfaam-

ite vertooningen gaf. Wyders namen ook
de Perruques of Paruiken diestyds by uit-

flek de overhand , mitsgaders de magtig

groote Hoeden , met een aantal van Plui-

men bezet; en voorts nog eene menigte

van Etiquette

s

, met galante benaamingen

,

ons Vaderland zoo oneigen, dat onze Taal

bykans geen woorden hebbe, om ze ver-

ftaanbaar te omfchryven , en volftrekt niet

cm ze te benoemen. Trouwens, het is

der moeite niet waardig hier. op verder Haan
te blyven; te minder, nademaal deeze op-

fchik byna zoo fpoedig verdween, als hy
gekomen was. Dit Tooifel tog geraakte in

die dagen , toen men 5

er ’t meeste mede op
had, by niemand onder den deftigften Bur-

gerftand, Kooplieden of Geleerden, en

zelfs niet by de meeste Magiftraatsperfoo-

nen.
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nen , in vollen zwang. Men zag die Klee-

ding, met haar volkomen zwier
, naauwlyks

ergens anders dan by eenige voornaame Ge-
neraals , Ambasfadeurs , en dergelyken

,

welken den luister van onzen Staat by den
hoogmoedigen lodewyk moesten laaten

fchitteren: dezulken fchynen zig, uit Staat-

kunde, naar den zwier van ’t Franfche

Hof gefchikt te hebben; althans de dosch,

welken ons de Afbeelding van den beroem-
den beverning, en veele andere Staats-

mannen van dien tyd , voor ’t oog bren-

gen, is ons als zoodanig voorgekomen.
Veel bragt ook toe tot het fpoedig weder
afneemen dier Mode, het fluiten van der

Franfchen voorfpoed; waar mede de zoo-

genaamde Vond van Madame de mainte-
non, in ’t ftuk dier gemelde Kleedinge,

insgelyks niet weinig van deszelfs kragt

verloor. Want fchoon ’er nog al lang iets

van die Mode overbleef
, by den Adel, de

Officieren en lbmmige groote Heeren; ze
drong egter nooit door tot deftige Burgers
of braave Kooplieden , en veel minder tot

den Boerenfland: men befpeurde ze zelfs

eerlang bykans niet, dan flegts een weinig,

by eenige Kapiteins en Burger Hoplieden

,

welken in zulken opfchik, als iets den
Krygsbevelhebberen veelal eigen , nog wei
wat voor uit hadden. Wy zullen derhal-

ven dien zonderlingen toeflel ook verder
aan den kapflok hangen, met den Leezer
naar de Afbeddingen zelven te w}Tzen ; en
ops voorts te houden- aan de eigentlyke

Rr 5 Hot
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Hollandfche dragt , hier vooren op Plaat
III en IV. verbeeld, en tevens befchree-

ven: om nu, na dit alles, over te gaan,
ter befchouwinge van de geftalte, welke
onze Voorvaders in de kleeding hadden.
Ecne befchouwing , welke ons , na het een
en ander natuurkundig overwoogen , als

mede den eigen aart en de gemoedsneigin-

gen onzer Voorzaaten in agt genomen te

hebben, ten laatfte gevoegelyk zal leiden,

om dit Hoofdjluk , met het afloopen der Ze-
ventiende Eeuwe , te befluiten : ten einde de
Kleeding en Geftalte onzer Landsgenooten
in de tegenwoordige Agttiende Eeuw , die

wy beleeven , en waar van wy met onder-

vinding hoopen te fpreeken
, op zig zelve

te kunnen afhandelen.

Wat het eerstgenoemde, de Geftalte on-

zer Voorvaderen van dien tyd betreft
, het

valt ,
zoo uit de gegeeven befchryving , als uit

de bygebragte Afbeeldingen , niet moeilyk af

te neemen, dat onze oude Hollanders, in

de gemelde Kleeding gedoscht
,
gantsch geen

ongevallig voorkomen hadden. De Man-
nen immers , die de Schouders en Heupen
in geen enge Klcederen bedwongen, ter-

wyl zy, door hunne ruime Broeken en wy-
clc korte Mantels , den omftag van ’t li-

chaam uitbreidden , vertoonden alleszins

vaste Lichaamen, breede Schouders, en,

zoo als men pleeg te zeggen , eene vierkan-

te gedrongen gedaante. DeKraagen waren

hun ook van veel dienst , om eenen langen

Hals welftallig te maaken ; en de platte Bef-
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fen hielpen integendeel , om een korten en

gedrongen Nek ryzig te doen fchynen.

Voorts bragten de Linten en Strikken aan

de Kuiten , en de Roozen op de Schoenen

,

den voeten een vry lugtigen zwier toe. En
fchoon de Armen wel wat enger in den

dosch gehouden wierden , zoo bleef egter

de dappere Hand , met eene breede en wak-

kere Vuist, onbedwongen ; terwyl ze bloot

en ongedekt uit de omgeflaagen Lubbe uit-

llak ;
welk manlyk vertoon ook zigtbaar

was by de zoodanigen, die vervolgens,

naar uitwyzen van Plaat IV. Fig . 4, de

Mouwen ruimer en flodderiger droegen.

Daar benevens Relde men het Aangezigt

,

inzonderheid door de in zwang zynde Mo-
de, van ’t jaar 1600 tot 1630 , zeer wel in

deszeifs natuurlyke trekken bloot; hier toe

diende bovenal het kort gefchooren Iiair,

by de zulken , die Kraagen om den Hals

hadden; waar door zig het vlakke Voor-

hoofd met ontbloote Ooren, ten flerkfle

vertoonde ;
waar by nog kwamen de klee-

ne Kneveltjes en de befnoeide Baard; die

aan het gelaat eene Manlyke deftigheid by-

zetten. Ook mag men als vry algemeen wel

vastflellen , dat de Halsbanden aan de Kraa-

gen ,
gevoegd by de dikte der plooien zei-

ven, het hunne mede toegebragt hebben,

om de Onderkin en de Wangen merkelyk

op te zetten. Dit kon , zelfs by iemand

,

die natuurjyk fchraal en mager van wan-

gen was ,
eene gezetheid aan het gelaat ver-

kenen, die het uitzigt vleide. En men
heeft
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heeft het, zoo ik agte, ook hieraan eeni-

germaate toe te fchryven , dat onze Voor-
vaders van die dagen , in meest alle Schil-

deryen , al vry doorgaande
, zulke gezette

Koppen hebben. Ze zien ’er tevens ge-

meenlyk zeer frisch en gezond uit, als heb-

bende dikke roode wangen , en leevendige

koleuren
;
gelyk ze ons ten overvloede in

veele Tafereelen van der Stede Schutteryen

voorkomen : dat waarfchynlyk ten grooten

deele ontftaan is , uit hunne gewoonte van
het Gelaat beftendig aan de Lugt bloot te

geeven. Dog wat hier van ook zy, ’t is al-

thans zeker, dat die kloeke Geftalte en

JVlanlyke achtbaare gedaante onzer Voorva-
deren , omtrent dien tyd , den Vreemdelin-

gen , by uitftek aanmerkelyk toegefcheenen

heeft; nademaal ze veeltyds, de kenmer-

ken onzer Natie befchryvende
, hier van

,

als iets den Nederlanderen eigen , wel by-

zonder gewag maaken. Dus zegt de Kar-

dinaal bentivoglio; qui huomeni che produ-

cè il pcefe fono ordinariamente di grande Jia-

tura , di bello e candido afpetto , e di corpore

yigorofo e robusto (*). Dat is : „ De Men-
fchen, in dit Land gebooren, zyn ge-

„ meenlyk van eene kloeke Geftalte , van

„ een fchoon en blank aanzien, en van

„ een vigoreus en robust lichaam , of van

„ een fterk en vast geftel”. Hier mede
ftemt

(*) Bentivoglio, Nella relations della Provincie

Unito Ui Flandra, Lib. i. Cap. 3.
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ftemt ook overeen hieronymus conesta-

gius, zeggende ;
Le genti fono di Jlatiira piu

tosto grande che mediocre , di color bianco , e

di aria gioviale , nella temperatura fredi (*).

Dat is: „ Deeze Volkeren zyn veel meer

,, van eene grooce , dan van eene middel-

„ baare geftalte , blank van koleur, en

„ van eene vrolyke gefteltenis, in een koel

,,
temperament”. Voeg hier by, dat guic-

ciardyn van de Hollanders , die hy zeer

wel kende, zegt; „ Het volck des Lants is

„ ghemeynlyck fchoon ,
wel ghemaeckt en-

„ de gefchickt van gelyckmatigheyt : ende

„ boven al Mannen ende Vrouwen heb-

„ ben feer lustige ende volmaeckte fchinc-

„ kels aen de beenen: zyn oock al t’famen

„ van tamelycke groote, maer fommige

,, boven de ghemeyne fchreve” (f).
Deeze getuigenisfen ftrekken ten genoeg-

zaamen bewyze, dat onze Natie diestyds

in eene kloeke en wakkere geftalte boven
andere Volkeren uitmuntte ; zoo dat dezel-

ve nog blyken droege , van die forfche ge-

daante ,
over welke de Romeinen zig oud-

tyds zoo zeer verwonderden ; en die by
hunne nazaaten, de Italiaanen, toen ins-

gelyks in ’t oog liep. En even zoo zyn wy,
in veele opzichten, ook nu nog dezelfden;

als duidelyk te befpeuren is, wanneer wy
ons
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ons Landvolk vergelyken met de fchraafó

en tengere , fchoon rappe Italiaanen en
Franfchen, aan dien kant; hoewel ik, ge-

lyk ook waarheid is, reeds voorheenen,
onder onze Stedelingen

,
(want de Land-

lieden bedoelde ik daar mede niet,) al vry

wat vermindering van die oude kloekheid

vooronderfleld hebbe.

Men heeft hier omtrent aan te merken

,

dat men
,
gelyk de leevenswyze , en wel

inzonderheid het Voedfel, volgens de op-

merking van CJESAR, zeer veel toebragt,

tot de grove geRalte onzer vroegfte Land-
zaaten; dat men zoo ook de gezonde en

wakkere geiteltenis onzer Voorvaderen van
dien tyd, (want het verfchil tusfehen de
Hollanders van die dagen en nu is zeker al

aanmerkelyk,) grootlyks mag toefchryven,

aan hunne manier van leeven
,
en bovenal

aan het verfchillende gebruik van Spys en

Drank. De Thee en Coffy immers, was
toen bykans in ’t geheel niet, ten minfte

flegts by eenige weinigen , in ’t gebruik. Zy
dronken des morgens eene frisfche teug be-

legen , of zwaar versch Bier
; en hadden

op hunne Tafels een goed Ruk Vleesch, of
andere Revige gezonde Spys , die hun een

zeer kragtig Voedfel verleende. De Bur-

ger dronk nooit of zelden Wyn. Vervalsch-

te Roode of Witte Wynen waren onbe-

kend by den Adel en ryke Kooplieden

,

dan zoo veel te ftouter gong de Bokaal met
gefuikerden Hochemer en Rhynwyn onder

hen rond. De Genever, fchoon tot een

nut-
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nuttig gebruik al zeer oud bekend , was een
fchandelyke drank ; dan zwaar Bier fchat-

ten zelfs geleerde Lieden voor eene lek-

kerny. De Heeren Proffesforen te Leiden
immers gongen wel naar ’t Bierhuis

; en de
zoo beroemde lipsius , benevens baudius ,

met meer anderen , kwamen dikwerf met
een roes t’huis; en haalden elkander niet

zelden met fchampere versjes door, als het

Bier en de Geest aan ’t gesten geraakten.

Ook is het over bekend , dat het Bierdrin-

ken oudtyds ongelyk meer plaats had dan

heden : dit getuigt ons ten allerklaarften het

verval der Brouweryen in alle Steden van
Holland, byzonder te Haarlem en Leiden,

wel eer by uitllek vermaard van wegens
haare Bieren

;
in welke Steden het getal der

Brouweryen op veel meer dan de helft ver-

minderd is, en nog dagelyks afneemt. Nie-

mand , die dit gadeflaat , en de uitwerking van

het Thee en Coffydrinken flegts maar eenig-

zins kent, zal, vermoed ik, in twyffêl trek-

ken , of dit nietten minften eene voornaame
oorzaak zy, waar door onze Landzaaten ’er

diestyds veel frisfeher en gezonder uitzagen ,

dan wy tegenwoordig in veele opzichten

doen : dan hier over flaat ons meer byzon-

der te fpreeken, als wy de heerfchende

Ziekten onzer Landsgenooten zullen na-

gaan.

Het dus ver gezegde, dat inzonderheid

de Mannen betrof, heeft men insgeiyks ook
verder over te brengen tot het meerendeel

der Vrouwen; die mede kennelyk genoeg
too-
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toonen, dat haare gellalte, over ’t geheel

genomen , zig oudtyds frisfcher vertoonde
dan heden ; naar uitwyzen veeler Schilde-

ryen van dien tyd , daar ik zeer wel op aan
durf. De onderfcheiden verwen van eene
poezele blanke, zagte bruinette, of bolle

blonde , ons hier boven door heemskerk zoo
lieftallig befchreeven , hadden ten gevolge

,

dat de toenmaalige tedere Sexe, naar den
verfchillenden fmaakder Mannen , om ftryd

,

in die oogflreelende bekoorlykheden der

Natuure uitmuntte. Men vind zulks ook
nog heden onder onze fchoone Kunne ; ik

erken het; maar ik kan tevens niet ontvein-

zen , dat zy my over het geheel in vroege-

re dagen frisfcher fchynt geweest te zyn ; ’t

geen ook natuurlyk te wagten is. De
Vrouwen tog rigten zig zeer naar de lee-

venswyze der Mannen, en deelen voorts

mede in de daar aan verknogte gevolgen.

De kwynende Engelfche ziekte, de Happig-

heid , en de uitwerkfelen van eene vroeg

bedorven Teelkragt, en een teftreng dieet

belemmerde den wasdom der jonge kinde-

ren in die dagen minder dan in laater tyd.

Eene gezonde Moeder zoogde zelve haar

Kroost; en zy die buiten nood, uit weel-

de , eene Minnemoeder nam , was een voor-

werp van befpotting by andere Vrouwen:
ook wierd eene Maagd zelden of nooit , on-

der de twintig jaaren , ten Echt belleed.

Dit, en dergelyk flag van byzonderheden

meer, werkte natuurlyk mede, tot het

voortbrengen en opkweeken van gezonde
Hol-
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Hollanders. Ondertusfchen was ’er egter

diestyds reeds éen ding, dat der Vrouwen
frische natuurlyke geftalte een grooten
krak gaf ; te weeten de last dier ongemee-
ne zwaare Rokken en Bouwens; welken
zy dik en dicht op de Heupen droegen:
waar by vervolgens nog kwam de Mode
der eng gereegen Keurslyven ; die ze toen
al bykans zo eng begonden te draagen als

heden gefchied. Hier door tog drong meti

de Middel tot eene al te enge geffcalte
; en

de Heupen wierden zoo zeer gekneld, dat

de Vrouwen, die van den Boerenftand uit-

gezonderd , veelal een Ipigtig vertoon maak-
ten ; dat nogtans zoo verre niet gong , of
de Vrouwen behielden des niettegenïlaan-

de eene rustige geftalte
;
waarom ook cats

zegt:

Wilt gy een hups, een rustig wyf?

Neemt eerst uit Nederlant het lyf.

Neemt dan noch tot foo weerden pant,

Het aengeflcht uit Engelant

;

En vorder noch, geloof je my,

Een tong uit Brabant dient ’er by.

En doet ’er toe een Hollants hert

;

Dat niet te licht verflingert wert

:

Hier uit blykt, dat de Hollandfche Vrou-

wen, in de dagen van cats, welke niet

onervaren was in ’t geen tot de fchoonheid

der Sexe behoorde , by uitneemendheid

,

boven die van andere Natiën ?
ondanks de

III. deee. Ss eng

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Zie

BI. 543-



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Natuur-
lyke Ge-
moeds-
neiging

enWerk-
zaam-
heid der

640 NATUURLYKE HISTORIE

eng gereege middel , eene rustige geftalte be-

zaten. Dog heden ten dage overtreffen de

Engelfche Vrouwen , die deeze dragt zeer

wraaken,en integendeel breede, ruime en

korte Keurslyven hebben, onze Vrouwen
hier in zeer verre : des cats , indien hy nu
leefde

,
gewislyk zou zeggen

:

Wilt gy een hups, en rustig wyf?

Neemt eerst uit Engelant het lyf.

Ook is het der moeite wel waardig, de
tegenwoordige Engelfche Natie , ten dee-

zen opzichte , in ’t geheel met het boven-
gezegde te vergelyken. Dit Volk tog, zig

gewennende aan vaste Spyzen , aan zwaare
Ciderdranken , enz., mitsgaders een afkeer

hebbende van laffe Waterdranken, bezit

ongelyk meer fterkte en vastheid van ge-

itel , dan onze thans leevende Natie in de

Steden; die egter, voor eene Eeuw, de
Engelfchen , daar in , verre overtrof.

Voorts is ’er ten aanzien van de Geftalte

onzer Hollanders , in de befchreeven Klee-

ding ,
niets byzonders te melden , dat men

niet gereedlyk uit onze Figuuren kan op-

maaken; en meerendeels met de Geftalte

onzer tegenwoordige Inwooners overeen-

ftemt.

- Van meer aanbelang is het, dat wy, ee-

nige aanmerkingen , raakende byzondere
kloeke Menfchen hier en daar , tot eene na-

dere gelegenheid fpaarende, onze oplet-

tendheid vestigen , op de Manlyke Gemoeds-
be-
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heweegingen en de Werkzaamheden onzer

Natie, welken uit eene zoo gezonde en for-

fche Lichaamsgefteltenis natuurlyk voort-

vloeiden. Onze Hollanders tog bezaten

diestyds eene, daaraan beantwoordende,
zoo roemwaardige Gemoedsgefteltenis , dat

ik wel rond uit durve zeggen,dat Holland,

zoo lang het Holland geweest is
,
geen krag-

tiger blyken van wakkerheid , moed
,

yver
en fchranderheid van vernuft getoond
heeft , dan in de Zestiende en Zeventien-

de Eeuw. ’Er heerschte in alle Standen

,

by den Adel
,
den Koopman , den Geleer-

den, den Burger, en den Boer een alleszins

werkzaamen Geest ten nutte van ’t Vader-

land; die Holland zoo beroemd en gedugt

maakte ,
als eenig Vorstendom of Koning-

ryk; van welks vrugtbaare gevolgen wy
nog heden het voortreffelyke genot heb-

ben. — Dus roemen wy, om van den door-

lugtigften Hand te beginnen, reeds met den

aanvang van ons vrye Gemeenebest, op
Prins Willem den eersten, en vervol-

gens op den geheelen Nasfauwfchen Stam .

Dan komen ons maurits en fredrik Hen-
drik voor, als de Meesters van Europa in

de Krygskunde ; die dezelve zoo wiskundig

en heldhaftig oeffenden , dat ’er geen Bol-

werk, of Stadsmuur, voor hunne Storm-

ladders onbeklimbaar, of voor hunne Loop-
graaven en Batteryen ongenaakbaar geoor-

deeld konden worden. Hierby waren hun-

ne heirkragten alomme gedugt, en hunne

Legers, veldflag op veidflag winnende,

S s 2 voer-

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

HOLLAN-
DEREN
van dien

tyd.



DE HOL
LAND-
SCHE
NATIE,

642 NATUURLYKE HISTORIE

voerden de gewonnen Legervaanen in ze-

genpraal ten Hove ; waar van de Overblyf-

fels in de Zaal van Koning willem , in

’s Gravenhage, nog voor handen zyn. On-
ze Adel beflond geheel uit Helden en

Mannen van beleid. Ieder onzer Zce-Ka-

piteins , veelal van eene Burgerlyke afkomst r

was een Admiraal : een jacob van heems-
kerk, benevens piet Hein , en naderhand

VAN GAALEN, TROMP, DE RUITER, COR-

tenaar, en eene geheele rei van door-

lugtige Zeehelden, te over bekend in

’s Lands Historiën , overmeesterden de
Kusten der afgelegenfte Zeen; en hegt-

ten het Goudryke Brafiliën , met de Spe-

ceryteelende Indien, aan ’s Lands bezit-

tingen. De Hollandfche Vlag was aller-

wegen in hoogagting , en daar de Wimpels
der Uitheemfchen fladderden , woeien de

ontrolde Wimpels van de Stengen en Boeg-

Iprieten onzer Vloote helder af; ook ver-

vulde het gedonder der Hollandfche en
Zeeuwfche kartouwen, die op de baaren

klaterden en weergalmden, Kastiliën met
fchrik, Brittanje met ontzag, en Galliën

met eerbied. Holland grimmelde toen , om
zoo te fpreeken, van Helden: elk Burger
was een dapper Soldaat, en elk Matroos een
hartig Zeeman

;
ja men mogt diestyds van

onze Hollanders wel zeggen , ’t geen men
heden van de wakkere Pruifchen zegt ; dat

ieder Soldaat bekwaam was om Kapitein

,

en ieder Kapitein om Overfle te weezen;
en dus ook ieder Matroos gefchikt om

Loots*
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Loots, Stuurman of Zee-Kapitein te wor- DE hou
den. Dit was zekerlyk het uitwerkfel ee- land-

ner Mannelyke Gemoedsgeftalte ; aangezet SCHE

door de gegronde verwagting van eene eer-
KA1IE ‘

lyke belooning naar verdienfle : alzoo men
wyslyk gebruik maakte van het ingebooren
vernuft der Natie; en iedereen, hoe ge-

ring ook van afkomst, niet uit gunst of
naar gaven, maar volgens zyne verdieli-

ften bevorderde ; dat altoos tot lof van on-
ze Republiek geftrekt heeft.

Middelerwyl befpeurde men, in onzen
Staatsraad, niet minder de uitwerkingen

der fchranderheid van ’s Lands Vaderen.
De Aandagt en het Beleid , de Zorg en het

doordringende Vooruitzigt, met rype over-

weegingen , ftonden beftendig naast deEere-
floelen der Staaten. De Recht- en Pleit-

zaalen vestigden het Roomsch-Hollandsch-

Recht , op den onwrikbaaren hoekfteen der

Gerechtigheid; en een huig de groot alleen

verfpreidde zifk een licht over de Rechts-

geleerdheid, dat men ’er in onze dagen nog
grootlyks door geleid worde. Wie zal ook aan

ALDEGONDE , BARNEVELT , HOGERBEETS ,
DE

witten , BEVERNiNG , en een aantal van onze
vermaarde Staatsmannen ,

den roem van eene

onvergel\7kelyke fchranderheid weigeren ?

Schoon fommigen hunner , naar ’t beloop

\Tin de lotgevallen der Staatkunde , zig bloot

gefteld zagen aan jammerlyke onheilen.

Slen begon de Godgeleerdheid toen mede
met meer vcrftand en oordeel te beoeffe-

nen en vatbaarder te ontvouwen , dan wei

Ss 3 in
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de hol- in de, op dit ftuk, blinde en domme voo-
land- rjgC Eeuwen gefchied was. ’Er wierden in

wATiE midden der verfchillende gevoelens , zoo

aan de eene als andere zyde
, met yver en

geleerdheid, alle poogingen aangewend,
om dezelve op een vaster voet te brengen

:

en , fchoon de verfcheidenheid van gedag-

ten ongelukkig een zeer bitteren haat ver-

oorzaakte, men zag niettemin, hoe het

beoeffenen der Godsdienftige waarheden,
zedert die dagen , van tyd tot tyd , meerder
doordrong: en niemand, welke zyde hy
ook aankleeve , zoo hy niet te fterk met
zyne party ingenomen zy, zal armyn den
bynaam van fchrander 9 en gommer dien van
yverig ontzeggen. Voorts overtroffen de

Godgeleerden van dien tyd,' in ’t algemeen,

zeer verre de Godgeleerden der voorige

Eeuwe ; een enkele erasmus mogelyk uit-

gezonderd zynde. En gelust het ons de

Boekzaalen der Taalkundigen in te tree-
4 den, of het geheele lichaam der Geleerd-

heid te befchouwen , dan zien wy hoe de

roem van Taalkunde en Geleerdheid den
Hollanderen van die dagen geenzins gewei-

gerd kan worden. Toen reeds hebben zy

het nuttige, dat Griek, Romein, of Ara-

bier, ja zelfs de vernuftige Chinees, in de

onverstaanbaarheid of duisterheid zyner
Taaie, voor ’t meerendeel van onzen Land-
aart verborgen hield, in de Hollandfche

Spraake overgezet; en hierin zyn wy Vrank-
ryk voor geweest, welke Natie zig eerst lang

daar na , op het overzetten der zoogenaam-



van HOLLAND. 645

de AuÜores Clasfici , heeft toegelegd. Hier

benevens bloeiden alle takken van Geleerd-

heid op onzeHooge Schooien ; daar Mannen
van naam , der leergierige Jeugd , den weg tot

allerleie Weetenfchappen met zoo veel lofs

baanden , dat zelfs een aantal van Uitheem-
fchen genoopt wierd herwaards te komen ,

om door hunne wyze lesfen ter gegronder

kennisfe opgeleid te worden. Wel byzonder
maakte men diestyds zeer veel werks van
’t nafpooren der Gefchiedenisfen en Oud*
heden onzes Vaderlands, gelyk de Schrif-

ten van een scriveriüs, vanmeteren,
goudhoeven, BOR , de groot, benevens
veele anderen , ook onze hooft getui-

gen. Die Ridderlyke Schryver toonde

toen ook , benevens veele anderen , dat on-

ze Natie gantsch niet ongefchikt was,
tot het beoefenen der welfpreekendheid;

en dat men in onze Nederduitfche Spraak

de pen kon voeren, met kragt van woor-
den en klem van taal. Hier van verleende

hy, buiten andere bewyzen, een fterk

doorflaand blyk
,
in zyneLeevensbefchryving

van Hendrik den grooten ; dien hy in ’t

Nederduitsch treffender voordroeg, dan
immer in ’t Fransch gefchied was : waarop
men hem , met Brieven van Adeldom , en
de Ridderorde van S*. Michiel

, door lode-

wyk den XIII, begiftigd zag. Niet min-

der kweekte men eene vuurige drift voor
de edele Poëzy , die , flaande dit tydbeftek

,

zoo fterk als ooit, in ons Vaderland heersch-

tej als over bekend is uit de Dichtkundige,

Ss 4 Wer-
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Werken van hooft, westerbaen, huy-
gens, cats, en, boven allen, vondel;
welke laatfte vooral zeer veel toegebragt

heeft , tot den opbouw onzer Neder-
landfcbe Poëzy, dat ook de Liefhebbers

dier hartftreelende Kunfte in onze dagen
bewoogen heeft , om een, wel eenvoudig,
maar tevens roemryk Gedenkteken , nu nog

,

omtrent honderd jaaren na zynen dood,
ter gedagtenisfe van dien Man op te rig-

ten: ’t welk ons ten klaarHen aanduid, hoe
fterk eene zugt voor de Dichtkunde, onzen
Landaart vanouds afeigen, nog heden onder
ons gevonden word. ’t Zou weinig of geene

moeite inhebben , hier eene breedeLyst van
beroemdeVaderlandfche Dichters en Autheu-
ren , in alle foorten van Konften en Wee-

tenfchappen , op te geeven ; dan wy heb-

ben ’er flegts eenigen , zonder anderen uit

minagting ongenoemd te laaten, te berde

gebragt; als oordeelcnde zuiks voldoende

aan ons oogmerk, om naamlyk te toonen

,

dat het Holland aan geen Schryvers ont-

breekt, welken een onftervelyken roem
door hunne Schriften Verdienen. En wy
zouden ons veelligt hier over min breed uit-

gelaaten , en ’t flegts met een enkel woord
gemeld hebben , was ’t niet, dat ’er by vee-

len , en daar onder zelfs aanzienlyke en def-

tige Landsgenooten , eene foort van ver-

fmaading onzer oude Vaderlandfche Autheu-
ren fchynt ingekroopen te zyn. ’t Is immers
voor een ieder, die eenige verkeering in

de Waereld heeft, maar al te klaar, hoe
zeer
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zeer de fmaak voor de nieuw opgefchikte

Franfche Schriften in de laatffe dagen is

toegenomen, en hoe flerk men dezelven

der Jeugd dikwerf aanpryst, en in de hand
geeft, boven de onfchatbaare Werken on-

zer Nederduitfche Schryveren. Verre zy
het van my alle de Schriften der Franfchen

te wraaken ; ’er zyn ook goeden en nuttigen

,

ja uitmuntenden : dog , men neeme’t my niet

kwaalyk, het fpyt my, wanneer ik zie, dat

men de voorkeuze zoo verre brengt , dat onze
braave Vaderlanders als verwaarloosd wor-

den ; en dat zulks niet zelden gefchied , onder

’t leezen van Franfche Schriften ; welken , ten

opzichte van bondigheid en nuttigheid , niet

te vergelyken zyn , by veelen onzer Neder-

duitfche Werken. Zagen onze Eerwaarde en

hooggeachte Letterhelden , die met zoo veel

yversnagt en dag blokten, om onzeVaders
in alles ,

wat Griekenland en Rome inzonder-

heid voortreffelyks gehad heeft, te onder-

wyzen ;
die ’t ’er op toegeleid hebben

, om
alle nutte Konden en Weetenfchappen hier

te Lande aan te kweeken; die hunne vlyt

aangewend hebben, om onze Nederduit-

fche Taal beroemd te maaken ; zagen dezul-

ken nu eens op,zy zouden niet dan met big-

gelende traanen , en eene opkroppende fpyt,

zien , dat hunne beste Boeken thans eene

plaats moeten inruimen voor veele zoutloo-

ze ,
laffe , en meerendeeJs lugtig byéén ge-

flanfte , de deugd en den Godsdienst onder-

mynende, Uitheemfche Schriften. Dan wy
leggen hier den vinger op den mond ;

de-
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wyl wy, als onder de fchaduw van een
duister belommerden, en met wilde krui-

den beplanten Boomgaard , door eenige reet-

jes, als van verre, den toegang van een
aangenaamen Bloem- en Vrugt-tuin fchynen

te zien; waarin die treffelyke Moederplan-
ten naar eisch befnoeid en befproeid wor-
den ; om , door de tegenwoordige Zonne
der Hollandfche Taaie en Geleerdheid ge-

koesterd zynde, met meerder bloei dan
voorheen, in een onverwelkbaaren luister

voortgeplant te worden : welk ftreelend uit-

zigt de lofwaardige Maatfchappyen , hier en
daarin ’t Vaderland opgerigt, ons fchynen

te verkenen ;
waaraan de uitkomst, zoo wy

hoopen , zal beantwoorden.

Dan , laaten wy , de neiging tot onderzoek

in ’t Huk der Letteren genoeg befchouwdag-
tende , ons gezigt wenden op den Koophan-
del; waaromtrent het vernuft en de yver der

Natie in die dagen niet minder werkzaam was.

Ieder een weet tog hoe Amfterdam , diestyds

vergroot , ryk , magtig , en door de vier Wae-
relddeelen beroemd geworden is ; als mede
hoe het nabuurige Zaandam, dat naast de

aanzicnlykfte Kooplieden, vooral met de

verdere daaromltreeks liggende Dorpen, in

’t Huk van Koophandel, opmerking ver-

dient, toen aangroeide; zoo door den
Scheepsbouw, als door een overgroot ge-

tal van Windmolens tot veelerleie Fabrie-

ken. Ook is ’t bekend, dat de Rusfifche

Keizer, peter de groot, zig niet te aan-

zienlyk rekende, om by deeze Dorpelingen
ter
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ter Schoole te gaan , ten einde de Scheeps-

bouwkunde te oefenen
; en dat hy vervol-

gens den vJyt der Hollanderen zynen On-
derdaanen beftendig ten voorbeelde Relde.

Wie weet voorts niet, hoe Rotterdam en
Dordrecht, met verfcheiden Noord-holland-

fche Steden , door den Handel , mitsgaders

Leiden, Haarlem en Delft, met andere

Steden van Zuid-holland , in hunne Fabrie-

ken bloeiden ? Men zag hier en elders , wyk
by wyk, en buurt by buurt , de Vesten der

Steden , onlangs door knellende krygswa-

penen benaauwd, in een ruimer omtrek,
met wel aangeleide Wandelwegen , Lustho-

ven, en Tuinen omringen. DeVoorfpoed
bekroonde des Koopmans noesten arbeid

met ruime winst; en de aangenaame Vrede
verfchafte hem gelegenheid , om zynen Ryk-
dom, met vergenoeging , .veilig te bezit-

ten.

Die Overvloed , ’t is waar, bragt, gelyk

het gemeenlyk gaat, de Weelde voort; en

de veelheid derRykdommen baarde by fom-

migen eene te fterke Goudzugt: ja men
mag, ten aanzien van onze Hollanders, in

’t algemeen wel aanmerken , dat hunne Ge-

moedsneigingen zeer ter Winzugte overhel-

den ;
als mede dat het meerendeel fpaar-

zaamer leefde , dan huns gelyken by andere

Natiën. Edog, fchoon dit waarheid zy,

kan ik egter niet zien , dat zulks den Uit-

heemfchen een goeden grond verleene , om
hen , met een fchandelyk verwyt, van Gie-

righeid te befchuldigen. Noemt men eene

op=
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oplettende Spaarzaamheid, een arbeidzaa-

men yver om zyne fchatten , door een eer-

lyken en naarftigen Koophandel , te ver-

meerderen, Gierigheid; zoo zal men de

denkbeelden van Deugd en Ondeugd ver-

warren; en dan nog, zal die zoogenaamde
Gierigheid onzer Vaderen den Lande veel

voordeeliger zyn, dan de hedendaagfche

ruimfchootigheid; die veelen, met kleinag-

ting van derzulker heilzaame Spaarzaam-

heid, tot buitenfpoorige verkwistingen doet

overflaan. Wy gevoelen zekerlyk nog maar
al te kragtdaadig, om ’er op te fmaalen,

het voordeel , dat eene ruime Geldkas , eer-

lyk en wel beleid, op het geweld der Wa-
penen heeft. In dat licht wierd het gedrag

onzer Hollanderen befchouvvd, zelfs door
fommigen van die Natie , welke onze Land-

zaaten zoo haatlyk eene vlek het fterkfle

aanwreef.

De Ridder temple (*) immers, een En-
gelschman , die van dit algcmeene ver-

wyt der Engelfchen niet onkundig was, en

het ook hier en daar , hoewel zagter en

vleiender, niet onduidelyk zyner penne liet

ontglippen, befchryft de Zuinigheid der

Hollanderen aldus. ,, Daer zyn fommige

„ gewoonten ofte hoedanigheden, die in

„ ’t generael gemeen zyn aan alle Men-

„ fchen onder haer, (naamlyk de Hollan-

„ ders;)

(O W. temple , Aamnsrk, over de Vereewgde Pro-

vinciën, Blaclz. 159-161.
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„ ders;) als de groote zuynigheyt en or-

„ dentelykheyt in het uytgeven van hare

„ penningen. Hun algemeene ryckdom be-

„ ftaet hier in , dat ieder een meer heeft

„ dan hy verteert : ofc’ om eygentlyker te

„ fpreken , dat ieder niet meer verteert

„ dan hy inkomften heeft , hoedanig dat ze

„ ook zy; nochte het komt niet eens on-

„ der haer in bedenking , dat fy foo veel

„ gemeenlyck zouden verteeren als zy in-

„ komen hebben; en als dit al gebeurt,

„ foo meenen fy dat fy dat jaer te ver-

„ geefs hebben geleeft: en ’t gevolg dat

„ daer aen vast is, is voor haer alfoo dis-

„ reputatieus, als eenige gebreckelyke of-

„ te quistige uitfporigheyt in andere lan-

„ den: hierom is ’t dat ieder een fyn ex-

„ treme Schattingen bequamer kan dra-

5, gen , en haer die minder doet gevoelen

„ als in andere plaatfen: want die met

„ twee deelen van de vyf, die hy tot in-

„ komften heeft, fich geneert, foo hy

,, twee meer aan de Staten betaelt, dan

„ fcheyd hy Hechts van ’t geen hy anders

„ fou opgelegt hebben, en tegenwoordig

„ niet van doen had; daer hy in tegen-

j, deel, die ’t geen jaerlycks ontfangt, ver-

,, teert, foo hy flegts het vyftiglte deel

,, aen fchattinge geefc, het gaet van hem
,, foo bekrompen af, als of hy kost en klee-

„ ren voor hem en fyn huysgezin daar voor

,, moest koopen”.

Of de Ridder nu juist het fyne van

’s Lands inkomen geweeten hebbe, doet

hier
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hier niets ter zaake; en ’t is ons ook om ’C

even , of de tegengeftelde ruime vertecring

en bekrompen huishouding, op zyne En-
gelfchen van dien tyd toepasfeiyk zy dan

niet; maar ’t is althans ten hoogfte loflyk,

dat hy aan deeze zoo nuttige Spaarzaam-

heid toefchryft, die onloochenbaare uit-

werkfels, welken wy nog dagelyks, als ge-

volgen van de vlyt en zuinigheid onzer

Hollanderen , voor onze oogen zien
;
met

opzicht tot welken hy zig vervolgens aldus

uitdrukt. ,, Dit veroorfaeckt het cieraet

,, en fterckte van haer Steden; het groot

,, gerief van Trek-fchuyten, overbruggen

„ en langs dycken het landt door te kon-

„ nen reyfen: hier uit worden geboren

,, haer vermaeckelyke wandelplaatfen en

„ grachten , in en ontrent hare fteden , met

,, hoornen cierlyck beplant; kortom de

„ cierlickheit, gerieflickheit , en ook fom-

„ tyts^ heerlyckheit van alle publyke ge-

„ bouwen , daer alle man zoo gewillig toe

5, contribueert, en fulck een vermaeck en

„ ydelheyt in fchept, als die van andere

„ landen in dezelfde omftandigheden met

„ het verbeteren zyner Janderyen, als par-

„ ticuliere huyzinge. Het gene fy kon-

5, nen fparen 5 behalven dat zy tot hare

,5 huyshoudinge 5 en gemeene betalingen

55 der laste van node hebben , werd aange-

5, leyd tot vergrootinge van hun Capitaal

,

55 en tot cieraet of oppronking van hare

55 huyzen: dingen, niet lbo vergankelyk

5, en fchadelyk voor hacre gefontheyt en
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5, affairen , als geduerige overdaat in bras-

„ fen en fuypen , nochte lichtelyck t’eene-

3 , maal foo groote ydelheyt, als d’overda-

3, dige kostelyckheit inkleedinge, en na-

3, fleep van dienstboden
; ten mififten

33 eindigen deze in de menfche alleen, en

3, ftrekken tot voldoeninge van hun eygen

33 finnelykheyt : daer de andere niet alleen

33 een huysgezin ryck maken, maar ook

3, veel vorderen tot publyck cieraet en eere

3, van een Landt”.

Ondertusfchen begryp ik niet, hoe de

Ridder , na ’t geeven van zulk een loflyk

en alleszins voldoenend getuigenis , ’er toe

kome ,
om kort daar na te zeggen ; „ Alle lus-

33 ten en hertstochten zyn hier in ’t alge-

„ meen zo heftig niet als in andere Lan-

3, den daar ick verkeert heb , uytgefondert

„ de gierigheyt”. ’t Is waar, hy voegt ’er

als ter verzagtinge by; ,, En defe noch-

3, tans kan men zeggen , foo krachtig niet

3, te zyn , doordienfe haar met naarftigheyt

„ en fpaarfaamheyt geneert , daarfe by an-

3, dere in bedrog , rovery en verdruckinge

3,* uitberst”. Dan met dit alles het weder

-

fpreekt zig zelve, een Volk van gierigheid

te befchuldigen , waar van men overtuigd

is, dat het, met alle gewilligheid, drie vyf-

de van zyn inkomften belleed, voor ’t wel-

zyn van ’t Vaderland , aan den luister der

publieke Gebouwen, en ’t verderen hun-

ner eigen Huizen. Zodanig eene Natie mag
men zeker geene fchandelyke inhaaligheid

ten laste leggen ; maar men behoort dezel-

„ve
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vc anderen aan te pryzen, van wegens der-

zelver welberedeneerde fpaarzaamheid en
edelmoedigheid. Ook heeft de Ridder zelf,

de vergenoegzaamheid en edelmoedigheid

van een Hollander ondervindende, moeten
bekennen, gelyk hy even te vooren doet,

„ den eenigen rycken man , dien hy ooit

„ in fyn leven gefien had”, in Holland ont-

moet te hebben. Te weeten, een Prove-

nier, in een Geflicht, voor arme bejaarde

zeevaarenden te Enkhuizen opgeregt
; die

,

te vrede met zyn lot en bezorgden leeftogt,

een hem door den Ridder opgedrongen
Ryksdaler niet begeerde te houden, maar
denzelven gulhartig aan een Dienstmeisje

fchonk. Dog de Heer temple heeft, hoe
zeer hem het Staatsbelang der Hollanders

deede pryzen, wel meer foortgelyke mis-

flagen begaan; waar van ’er ons in ’t ver-

volg mogelyk nog al eenigen zullen voor-

komen.
’t Is verder , wat men ook van de fpaar-

zaamer leevenswyze onzer oude Hollande-

ren moge zeggen, althans zeker, dat zy

hier door de kragt des Lands gehandhaafd

hebben: en wie weet niet, hoe der Hol-

landeren Goud-Kantoor de berooide Beur-

zen der Uitheemfchen menigwerf gefmeerd

,

en hun geweld , daar ze ons vermogen
kenden , volflrekt gefluit heeft. De hoo-

ge buitenlandfche Intresten bekooren, ik

beken het , veelal onze Natie ; en ik wil

ook geenszins loochenen, dat winst het

doelwit is van ’t opfchieten onzer pennin-

gen
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gen aan Uitheem fchen; maar wie tog zal

een Vreemden zyne met vlyt gewonnen
Schatten verkenen, zonder dat eene eer-

lyke en ruime winst zulks verzoete. Vraagt
men, waarom geeft men het den Lande
niet? Het antwoord is gereed; het Land
eischt het niet. Maar is ’er nood ; vordert

het Vaderland een buitengewoonen by-

ftand; een Hollander heeft zyne fchatten

veil, en toont dat geen vuige Gierigheid

in zynen boezem huisvest. Dit is altoos

gebleeken, en nooit zag men de Gierig-

heid in zulke omftandigheden heerfchen.

Toen Willem de eerste om geld verle-

gen was, wierpen de Juffers haare klei-

noodiën, voor ’t Vaderland, in de Schat-

kist ; en ieder toonde , byna de geheele Ze-

ventiende Eeuw door, beftendig zyne be-

reidvaardigheid om , naar vermogen ,
het

zyne voor ’t algemeene welweezen toe te

brengen ;
en bovenal ’s Lnnds Zee- en Veld-

magt, door eene ruime vergelding, gefla-

dig aan te fpooren. Ook zyn onze Land-
zaaten hier omtrent nog heden niet verbas-

terd ;
naar uitwyzen der verfche voorbeel-

den, zoo in ’t aanmoedigende onderfteu.

nen der belegerden in Bergen op den Zoom

,

als in ’t gewillig opbrengen der bekende Li-

beraale Gift. Onze Natie was derhalven

nooit , en is ook nog , over ’t geheel niet

Geldgierig of Woekergraag, maar op eene

eerlyke wyze Winzugtig te noemen. En
dit is eene natuurlyke eigenfchap , die zoo

onaffcheidelyk met den Koophandel verge-

UI. deel. T t zeld
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zeld gaat ; dat men , dien trek veroordee-

lende, tevens de ziel van den Handel weg-
neemt; waarop ’er niets, dan een dor en
uitteerend lichaam , zal overbtyven. Dit

bezeften onze Hollanders even zoo , als al-

le andere handeldryvende Natiën: en hoe
zou het ’er, mag ik hierin ’t voorbygaan
wel vraagen, hoe zou het ’er gefchapen

flaan, als wy’t blaadje eens ommekeerden?
Indien Holland zig eens genoodzaakt von-
de. Geld by Uitheemfchen , by Engeland,
of Vrankryk te negotieeren: ik zou my,
vermoed ik, niet vergisfen, als ik dagt,

dat men van ons, in plaats van vier a vyf
percento ,

wel tien of twaalf zou durven
eifchen. Hoe nuttig is ons gevolglyk de

oude Hollandfche Spaarzaamheid, waardoor
wy tot nu toe, (God dank !) de Edelmoe-
digheid der Vreemden, tegen de Vader-

landfche Zuinigheid , niet hebben te toet-

fen.

Wyders kan ik , in dit opzicht , niet wel
nalaaten , hier nog aan te merken, dat dee-

ze fpaarzaamer leevenswyze een volftrekt

natuurlyk gevolg was van de vroegere

Dwingelandy , en de toen gevestigde Vry-
heid. Onder het Graaflyke bellier tog, wa-
ren de Ingezetenen , en byzonder de Bur-

gers en Boeren
,
genoegzaam geen meester

van hunne bezittingen ; daar zy Reeds door
de fchattingen en knevelaryen van Uit»

heemfehen geperst wierden. ’Er heerschte,

in die dagen van onderdrukking, eene foort

van lustloosheid en agterhoudendheid onv
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der hen ;
dewyl ze zeer klaar begreepen

,

dat alle hunne met moeite en zweet verza-

melde Penningen, zoo ze dezelven niet zui-

nig bewaarden , en als verborgen hielden

,

voor de zielendwingende Geestelyken, de
beurzenplukkende Rechtshandelaars , Schat-

tingheffende Stedehouders , en ’s Heeren
Gevolmagtigden

,
waren

; die dikwerf, zon-

der dat' het den Landsheer ter ooren kwa-
rae ,

ryk en arm plunderden
, of Stad en

Dorp, op ’t minfle geval, in eene ftraffe

Geldboete verweezen. Dus was onze Na-
tie toen , om zoo te fpreeken, zuinig uit

nood en door dwang ; fchoon de bron van
edelmoedigheid , met de eigenaartige uit-

vloeifelen van oprechtheid en gastvryheid

,

geftadig in de Hart-aar opwelde. Wat was
’er nu voor zulk een Volk, toen het de

lieve Vryheid zag opdaagen , natuurly-

ker ,
dan dat zy , die zoo lang in de onze-

kerheid hunner eerlyke bezittingen geleefd

hadden ,
zig nu met vreugde meesters za-

gen van hun Hof en Haaf, Huis en Erf,

Land , Vee en Koophandel ; en ’er gevolg-

lyk met alle naarftigheid op uit waren, om
hunne Schatten door eene geoorloofde

winst te vermeerderen ? Wat was ’er ver-

der van hun gegronder te verwagten , dan

dat hunne onderlinge Spaarzaamheid, die

korts door dwang heerschte, nu famen-

fpande , om die inhaalige Bloedzuigers
, op

hunne beurt , te bedwingen ! ’t Is derhal-

ven niet vreemd dat zy, de kragt van ’t

Geld, en de voordeelen van den Koophandel
T t 2 ken-
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kennende , dien voornaamen ftcun van den
Staat, voor hun en hunne kinderen , door
fpaarzaamheid in Rand hielden

;
dat ook in

de gevolgen aan hun fchrander vooruitzigt

beantwoord heeft. Want zints dien tyd

verfmolten de Goud-Kantooren in het

bloeiende Antwerpen en andere Brabant-

fche Steden; terwyl de Geldbeurzen en
Schatkisten van Amfterdam, met die van
geheel Noord- en Zuid-holland , van alle

kanten opzwollen , en tot barftens toe ver-

vuld wierden.

De drift tot winst, welke onze Voorva-
ders in die dagen bezielde, fproot gevolg-

lyk niet voort uit eene laage Geldzugt,

maar uit een loflyken yver voor ’s Lands
welvaart , en ’t handhaaven der vrye

zittinge van hunnen eigendom, voor hun
en hunne Nazaaten. Ook is ’t zoo verre

van daar, dat zy als Gierigaarts, door ee-

ne zugt om maar fchatten op fchatten te fta-

pelen, gedreeven wierden, om in naare

fpelonken te leeven, of om het noodige

voedfel , en de behoorelyke kleeding naauw-
lyks van hunnen rjdvdom te durven neemen;
dat ’er toen in tegendeel eene deftige pragt

op de Straaten, eene kostbaare zindelykheid

in de Huizen , en eene voedzaame lekker-

ny aan den Disch alomme te befpeuren wa-

re. Ja, Holland zag nooit, zoo ’t my toe-

fchynt
,
gelyk wy hier boven reeds gemeld

hebben, ten deezen opzichte, eeneluister-

ryker Eeuw onder haare Inwooners. Een
Graaf, een Koning , of een Keizer, had.
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ïn vroeger dagen, nu en dan, met eene

uitfleekende kostbaarheid, hier te Lande
huisgehouden , of was ons Gewest ten prag-

tigften doorgereisd ; der zulker Bedienden

,

mitsgaders de Edelen ,
muntten in de voo-

rige Eeuwen wel eens uit , door eene on-

vergelykelyke pragt; dog nooit was zulks

zoo algemeen , als toen ,
onder den Burger

en de Landlieden geweest: waar van wy,
(men vergunne ons op dit Huk een kleen

uitftapje,) voorheenen in ons Rhynlandsch

Wedfpel , met betrekking tot deeze Eeuw,
in Dichtmaat aldus opzongen.

Wy, overlang gewoon , na ’t weiden onzer Schaa-
pen,

In een geringe Hut van Riet of Stroo te flaapen

;

Wy, die fchaars aan den wand een Schootel van
roode Aard

Ophingen, of vernoegd gezecten aan den haard,

De rieten halmen met dun Was en koper vlogten,

Vercierden nu met Goud de Fluiten
;
en de bogten

Van Woudmans Jagtboog , daar men ’t Veldhaas mee
beloert,

Wierd in de plaats van Touw, met groen Fluweel
gevoerd.

De wanden pronkten ook met PorceleineSchaalen.

Men zag in ieder Hut den fchat der volkren praaien

;

De Herders kleedden zig, niet in een bruine Py,

Maar met een Hemdrok dun van Chits of fyn vanZy.

Knaap Veeryk 9 die voorheen met grove beenen knoo-
pen

Zyn Wambais knoopte, mogt nu Goude of Zilvere

koop^n.

Tt 3
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De Vrouwlui derden ook haar blanke boezems op

Met een granaaten Snoer, of diamanten Dop. Enz.

De verbloemde wyze, op welke wy, by
manier van Veldzangen, ’s Lands voor-

fpoed, in den aanvang der Zeventiende
Eeuwe, en vervolgens, flaande de Stad-

houderlyke Regeering van maurits en fre-

drik hendrtk, onder den aangroeienden

rykdom der Natie , dus kortlyk affehetflen

,

komt inderdaad met het waare weezen der

zaake overeen. Want de Burger Relde dies-

tyds eene groote eer, in deftige Kleede-

ren, in Gouden en Zilveren fieraaden , in

zeer kostbaare Gebouwen, en netgemeu-
belde Kamers.

Voorts was die flordigheid, welke caesar

en tacitus den ouden Batavieren toe-

fchreeven, by derzelver tocnmaalige Na-
komelingen in geenen deele meer te vin-

den. In Rede daar van zag men de rein-

heid en zindelykheid onder hen tot het uit-

terRe toppunt gereezen. Dit gong zelfs

zoo verre, dat zy de verwondering van al-

len, en de berisping van veele Vreemdelin-

gen, tot zig trok. Een Franschman, Span-

jaard , Italiaan , Engelschman , ofDuitfcher

,

vond het als iets buitengewoons , en voor
hem zeer vreemd , dat men onder de aanzien-

lykRe Lieden, en in de deftigfte huizen , met
geen beflikte Schoenen mogt treeden; noch
eene flymerige kladde op eene reine ge-

boende Vloermat, of eenTapyt, nederfpu-

wen;
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wen ; de Quispedooren , of Spuwpotjes
,

waren voor hun onhandelbaar; en deeze

zindelyke uitvinding der Hollanderen was
toen overal wat nieuws. De Ridder tExWPle

vond , in zyn tyd , die nettigheid aan het huis

van Burgemeester hooft, zoo aanmerke-
lyk, dat hy ’er , onder het behandelen van ern-

ftige Staatszaaken , al boertende over fchry-

ve. Te weeten, hy verhaalt ons, hoe
hy, aan ’t Huis van gemelden Burgemees-
ter zynde , „ en een groote verkouwent-

5 , heid hebbende , merkte , dat een heldre

„ fraaye meidt
,

(die in de kamer met

5 , een fchoonen doek in de hand Ront)

,, ydermaal als hy fpouwde , aanflonds buk-

5 , te om ’t fpeekfel op te nemen, en de

„ planken fchoon te vryven”: en dat hem,
toen hy te kennen gaf, hoe’t hem moeide,
dat hy aan de arme meid zoo veel werks ga-

ve , door den Heer hooft (boertende) geant-

woord wièrd , ,, dat het wel was
, dat hy ’er

,, zoo wel afquam ; en dat , indien zynVrouw
„ t’huis geweest was , zy hem , hoewel hy

„ een Ambasfadeur was, zou hebben doen

„ vertrekken , om dat hy haar Huis vuil

*„ maakte”. Daar benevens meld hy ons,

hoe de Burgemeester hem vervolgens zei-

de, „ dat ’er twee Kamers in ’t Huis wa-

,, ren , daar hy nooit in durfde komen , en

5 ,
dat hy geloofde , dat dezelve maar twee-

„ maal des jaars geopend wierden, om
„ fchoon gemaakt te worden”. Deeze zin-

delykheid onder de Vrouwen was in die da-

gen algemeen ; en zv is het nog grootlyks

tt 4 ’by
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by veele oude Hollandfche Familiën; die

dezelve zekerlyk wel eens wat te verre

brengen, daar zy, uit dien hoofde, het

noodige gebruik niet durven maaken van
eenig Vertrek of Huismeubcl, ten einde

het vuilmaaken voor te komen. Het is,

buiten tegenfpraak niet te verfchoonen , dat

men
,
gelyk dit fomtyds gebeurt , een aanzien-

lyk Heer, of een deftig Burger, in ’t Voor*
huis op een blaauwen vogtigen vloer , of

in een togtigen gang ftaanlaat; alleen om
een enkel zyvertrek, fchoon ’er al vloer-

matten, om de voeten op af te veegen,

voorliggen, niet te befmetten, of liefst om
het Vertrek opgepronkt te houden. Zulk

een afgodifche zindelykheid moet ieder

recht verftandige Vrouw ongetwyffeld wraa-

ken : dog dat onze Hollandfche Vrouwen
over ’t geheel zindelyker zyn dan die van
andere Natiën, heeft zyne reden; en is,

wanneer ze niet tot buitcnfpoorigheid of
maltentigheden overflaan , zeer wel te ver-

deedigen. De Ridder temple zelf heeft

reeds al opgemerkt, dat men de meer dan ge-

meene nettigheid in onze Huizen, en rein-

heid in onze Steden
,
grootlyks heeft toe te

fchryven , aan het bolle land , het natte weer
en de gantsch vogtige lugt, waar aan men
in Holland onderworpen is. Dit noodzaakt

hen , zegt hy , de wegen te verhoogen
,
of

te beftraaten, dewyl men ze anders dik-

werf niet zou konnen betreeden
; en daal-

de vogtige iugt hunne Metaalen doet roes-

ten, en ’t houtwerk doet fchimmelen, moe-
ten
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ten zy zulks door wryven en fchuuren

voorkomen. ,, Hierom is ’t dat de hel-

5 ,
derheyt en finnelyckheyt , die zy in hare

„ huyfen foo behertigen , haer als eygen

3 ,
word toegefchreven van luyden die niet

? ,
verder denken : maar foo is ’t dat meest

,, de gewoonten van een volk d’uytvoeren-

„ de reden zyn van fommige ongefiene oft’

„ onaangemerkte natuurlyke oorfaken of-

,, te noodwendigheden”. Deeze beden-

king van dien Heer word ons dagelyks

door de ondervinding bevestigd; en pleit

dus zekerlyk ten fterkfte voor de Holland-

fche zindelykheid
; mits dat dezelve niet te

verre gaa, wanneer ze met recht befpot

word
;
gelyk de Secretaris van Amfterdam

deed, wanneer hy, by gelegenheid van ’t

voorgevallene aan ’t Huis van Burgemees-

ter hooft, het volgende vertelfeltje, aan

de Zuster van den Heer te mple, me-
dedeelde. ,, Een van onze Magiftraten,

3, zeide hy, ging om eene Juffrouw eene

33 vifite te geven; aan de deur kloppen-

„ de
,
quam een kloeke Noord-hollandfche

3, Meid voor, om die te openen: hy vraag-

33* de, of haar Juffrouw t’huis was? zy ant-

33 woorde jaa, en meende met eenen in te

3, treden, dog de Meid, merkende dat

3, zyn Schoenen niet zeer fchoon waren

,

3,
nam hem by de armen , en verders op

3, haar rugge, bragt hem door twee ka-

3, mers, zette hem by de trappen neder,

33 trok zyn Schoenen uit, dede hem een

3, paar muilen aan, die aldaar ftonden , en

Tt 5 5, dit
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„ dit zonder fpreken, dog als de muilen

,, aan waren, zeide zy, dat hy by haar

,, Juffrouw, die in haar kamer was, kon

,, gaan”. Dit brengt de zindelykheid waar-

}yk tot den uitterften trap ; maar wy twy-
felen , of dit vertelfeltje niet flegts uit ee-

ne vermaaklyke fchertzery op de baan ge-

bragt wierd , en mogelyk wel om den door-

fnuiTelenden temple cens te doen lachen.

En verder Raat ons hier, ter zaake van ’t

geen temple, betreffende zyn gefprek met
Burgemeester hooft , op ’t papier gcbragt

heeft, nog aan te merken, dat de Ridder

zeer fyntjes door den Burgemeester behan-

deld wierd. De Heer temple naamlyk
leidde, uit des Burgemeesters infchikkelyk-

heid voor zyne Huisvrouw, af, dat hy een

goed Patriot was ; nadien het , zoo als hy
zei, gehoord te hebben, een algemeen ge-

bruik was , en als eene vastgeftelde zaak

doorgong , dat de Vrouwen
, hier

,
over de

Mannen regeerden: en daar op gaf de Bur-

gemeester, dit als toeftemmende, te ken-

nen , hoe hy verblyd was , dat hy eene

(douce Patrone ,) eene zagte Regcnte ge-

kreegen had. Een recht fchrander antwoord

waarlyk van den vernuftigen hooft; die

als een doorkneed Staatkundige wel be-

vroedde , dat de Engelschman , onder zulk

een grappig praatje, wat ernftigs bedoelde.

Buiten dit inzigt, van temple wat om te

leiden, was ’t zeker ook te hard gezegd,

dat zyne Vrouw geen Ambasfadeur ontzien

zou , om een fchoon vertrek

:

zyne zoo gelief-

de
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de en voor verftandig bekende Egtgenoot

,

HELioNORA hellemans , was te befchei-

den , om zig alzoo te gedraagen
; en hooft

bezat te veel verfland en Manlyke Agtbaar-

heid ,
om hier in zyn Patriotfchap te too-

nen. Ook wist hy , fchoon hy temple al

eens gezegd mogte hebben , dat zulks waar

was , te wel ,
dat het Patriotfchap toen niet

beftond in der Vrouwen zindelykheid
, noch

haar gezag over de Mannen , of in de in-

fchiklykheid der Mannen jegens de Vrou-
wen ;

maar wel in ’t bezitten en gebruiken

van doorkneedde, manlyke, onbevlekte, en

zindelyke Patriotfche hersfenen. En zulks

doet ons dit verhaal van temple, (gelyk

ook ons uitflapje,) met den fchranderen

pieter rabus aanmerken : als een vertel-

lingje,van den Heer Burgemeester hooft,
zo als temple ’er meer heeft , om den lee-

zer eens te verpoozen met eene vermaakly-

ke uitweiding.

Ernltiger en deftiger is het getuigenis dat

de Heer temple van de Hollanders geeft,

wanneer hy, de gemoedsneigingen der Na-

tie befchryvende ,
zegt, dat zy, buiten de

bovenaangehaalde Zuinigheid , uitmunten

in Voorzigtigheid en Geduld; „ zoo dat

,, niemant onder haar yet$ by der handt

5 ,
neemt, ten zy hy fich te voren daar toe

3,
bereydt heeft , en geen werck aanvanght

,

3, eer hy ’t weet uyt te voeren” : als mode

3, dat zy een humeur hebben van noyt te

3, laten fteken, ’t geen fy meenen dat uyt-

33
gevoert kan worden ; ofte om ’t geen fy

55 on-
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,, onder handen hebben te laten varen, om
„ wat anders dat haar voorkomt”. Ten
voorbeelde hier van maakt hy gewag van
het aanleggen van Dyken , het maaken van
Bruggen, en ’t fchieten van Trekvaarten;
dat in de Zeventiende Eeuw op verfchei-

den plaatfen ondernomen en uitgevoerd

wierd. Ook fpreekt hy van den Straatweg,

uit den Haag naar Scheveningen , als van

„ een werek dat by d’oude Romeynen mag
3 ,

geëvenaart werden, om dat het foo baast

3 , verricht wiert”: dog wat zou hy dan,
indien hy nu leefde

, zeggen , van den
gantfehen beftraaten weg van Gouda op
Rotterdam , en van Haarlem op Amfterdam ?

Verder brengt hy,als een blyk van der Ho1-

landeren vaardigheid, in ’t uitvoeren van
gewigtige onderneemingen , by, het oprig-

ten van de Gefchutgietery in den Haag , in

eenen Zomer voltooid; dat egter nog niet

in vergelyking komt , by het opbouwen
van het Admiraliteits of Lands Zee-Maga-
zyn te Amfterdam ;

’t welk men in negen
maanden zoo verre opbouwde , dat het ten

gebruike bekwaam ware. Wat het zooge-

naamde draaien met den opbouw van ’t

Stadhuis daar ter plaatfe , waar van temple
gewaagt ,

betreft
;

zulks fproot zekerlyk

niet voort uit de vrees voor eene malle

Prognosticatie , als of de Negotie van Am-
fterdam, even als die van Antwerpen, by
het voltooien van het zelve, zou verzwak-

ken ;
maar is veel eer toe te fchryven , aan

eene verftandige zorge , om alles , door den

tyd.
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tyd , met ryp overleg te verzamelen , wat
tot Beraad en praal van ditheerlyke Gebouw
kon dienen. Men toonde dus , daar de lief-

hebbery voor de Bouwkunde bloeide , als

veele praalgebouwen van dien tyd getui-

gen, en bovenal doorilraalt in dat Won-
dergebouw, een der fraaifte Paleizen van

Europa, dat men zoo wel van pas een

langzaam beleid tot Beraad , als een vaardi-

gen voortgang in noodige fpoed wist te ge-

bruiken. Ook bleek hier in, gelyk in meer
andere gevallen, de geduldige ftandvastig-

heid der Natie, waar door men byna niets

ondernam , of ’t wierd ook , fchoon ’t veel

tyds eischte , ter uitvoeringe gebragt. Dit

zeker was den echten Hollanderen byzon-

der eigen ; hier door konden ze , met het

uitgerektfte geduld, onder naauwlyks over-

komelyke zwaarigheden , in ’t midden der

bitterfte rampen en tegenfpoeden
,
geduu-

rende een tagtigjaarigen Oorlog, en verde-

re nieuwe Krygstoerustingen , onverander-

lyk op hun eenig doelwit van Vryheid zoo

lang blyven ftaroogen, tot dat ze dit on-

waardeerbaar pand volkomen gevestigd za-

gen. Geene welbeleide onderneeming, in

Koopmanfchap , Geleerdheid , Konften en
Weetenfchappen, was hun in die dagen te

groot; en men bragt, hetgeen men een-

maal ondernomen had, door een taai ge-

duld, vroeg of laat, tot Band; het zy de

Natie zelve iets uitvonde, of de ontdek-

kingen van Uitheemfchen verbeterde. —
Aan deeze onverzettelyke ftandvastigheid

,
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dat onvermoeide geduld , zyn wy groot-

lyks verfchuldigd, niet alleen de vrye be-

zitting onzer goederen , en ’t vrye gebruik

van onzen rechtmaatigen eigendom, maar
ook de vryheid van ’t fpreeken over den
Godsdienst, en de vryheid van het belee-

ven onzer Geloofsbelydenisfe , een ieder

naar den eisch van zyn oprecht Geweeten.
Zoo tog gong de Vryheid der Gemoederen
met de Vryheid der Goederen gepaard.

Want nademaal de meeste beroerten in Ne-
derland ontftaan waren uit den dwang der

confcientie; zoo bloeide de Vryheid van ’t

Geweeten terftond met de herftelling der

Burgcrlyke Vryheid. Men vergunde eenen

ieder , van hoedanig eene Godsdienftige

Gezinte hy ook mogte weezen , zoo zyne
Stellingen maar niet ftreeden met de Eere

van het eene Eeuwige Almagtige Opper-
weezen , noch aanliepen tegen de natuurly-

ke Wetten en gevestigde Regeering des

Lands ,
vryheid van Godsdienstoeffening

;

zynde , zelfs de Jooden , hier van niet uit-

geflooten. Ook behielden de Roomschge-
zinden , fchoon ’er veelen onder waren die

Spanjen, als den voornaamften befchermer

van het Pauslyk gezag, nog eenigermaate

aankleefden ,
hunne vrye oefening van den

Godsdienst. En ’t was zeker zeer aanmer-

kelyk, hoe eensgezind Roomfchen en Her-
vormden voor ’s Lands Vryheid ftreeden

;

uit welken hoofde wy ook deswegens aan

hun verpligting hebben
; doordien men vol

uit moet erkennen, dat wy, zonder de

hulp
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hulp van den Vaderlandfchcn Roomschge-
zinden Adel , en van die der Leeken , nim-

mer van den hals gefchoovcn zouden heb-

ben, het dwingende juk der Spanjaarden,

dat hen zoo wel als ons knelde. Want de

Bloedraad van den Hertog van alva,
Roomsch nog Onroomsch ontziende , doem-
de ze beiden ter galge ; met deeze bittere

woorden : ,, De Geuzen hebben de Ker-

„ ken geplonderd, de goede Catholyken

„ hebben ’er zig niet tegen gefield
; laaten

„ ze beiden hangen”. Van daar hadden
eenige Roomschgezinden , die met de On-
roomfchen deezen Gemoedsdwang afweer-

den, tot een fpreekwoord, myn hart is

Paapsch , maar myn degen is Geusch: waar

mede zy te kennen gaven , dat het ook hun
te doen was om de Vryheid , die de Geu-
zen verdeedigden. En ’t is overbekend

,

dat ’er veele Roomschgezinde Edelen wa-

ren , onder die twee honderd , aan welker

hoofd de Heer van brederode zig bevond

,

toen men het bekende Verzoekfchrift aan

de Landvoogdesfe overleverde. Ook ftier-

ven de doorlugtige Graaven van egmoxd
en hoorn, ten minfle de eerfte, in dat

Geloof. Overeenkomftig hier mede gedroe-

gen zig onze Leidfche Burgemeesters zeer

loflyk , flaande het geftrenge Beleg dier Stad

in ’tjaar 1574; toen zekere zielenbeheer-

fchende Yveraars, die op nieuw eene foort

van Gemoedsdwang fcheenen te willen in-

voeren , begeerden dat men op de Papieren

Noodmunt zou zetten, Hese Religionis ergo

,

„Dit
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„ Dit ter zaake van den Godsdienst”; in

Rede van het gebruikte Opfchrift, Hcec Li-

bertatis ergo , ,, Dit ter zaake van de Vry-

3 ,
heid”. De Wethouderfchap Ruitte naam-

lyk dien averechtfchen toeleg, verdeedigde
het Opfchrift, en beweerde dat de Vryheid
van Godsdienst ook onder ’t woord Vry-
heid begreepen was; waar uit ten klaarRe

blykt, hoe men toen algemeenlyk oordeel-

de, dat de oeffening van den Godsdienst
voor eenen ieder vry was ; hoedanig een
denkbeeld van de Vrjdieid de fchranderRe
Vaderlanders en Wetgeevers ten allerfierk-

Re handhaafden. En hier uit «is ook voort-

gevloeid, dat allerleie Gezintheden in dit

vrygevogten Land gedoogd zyn geworden.
Dit heeft de oude zoo beroemde Herberg-
zaamheid voor Vreemden , ter eere van
ons Vaderland, volkomen doen herleeven;

en daar door vonden de verdreeven Huge-
nooten , de Waldenzen , en een aantal van
allerleie vlugtelingen , zoo Jooden alsthris-

tcncn, hunne fchuilplaats , befcherming,
cn vrye Godsdienst-oeffening, hier te Lan-

de, alwaar ze, niet tegenRaande hunne
verfchillende denkbeelden van Godsdienst,

in Rille vrede mogen leeven. Men hoore

deswegens den Ridder temple , die zig daar-

omtrent in deezervoege uitdrukt. „ ’t Is

„ byna ongelooflyck, hoe alle de heftighe-

,, den en bitterheyt, die de verfcheydent-

,, heden van Religie in andere landen ver-

„ gefelfchappen , hier fchynen bevredigt

„ en verfacht te zyn door d’algemeene vry-

33 heyd,
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5 > heyd, die alle man ofte door vergun* de hol»

„ ning ofte öögluicking geniet ; nochte LA
i

ND<

5, hoe dat de vcrdeeltheden en eerfugt daer
#

„ door magteloos worden, om haar gein-

5, tercsfeerde en oproerige desfeynen on-

„ der den dekmantel van Religie te ver-

5 ,
bloemen: welcke de Christenweerelt in

,, deze Jaatile hondert en vyftig jaaren

5, lang , foo veel bloets gekost heeft. Nie-

„ mant kan hier klagen van verdruckinge

„ in de confcientie , of genootzaakt te zyn

3, tot eern^e publycke belydenis van zyn

33 particulier geloof ; nog gedwongen van

33 fyn eygen manier van Godsdienst in huis

33 niet te mogen plegen: ofte een andere

33 aan te nemen : en al wie meer eischt in

33 ’t poinft van Religie , Tonder een onwe-

33 derfpreekelyck bewys ofte blyck van een

3, particuliere fendinge uyt den hemel,

33 dien mag men met recht verdacht hou-

33 den fulcks niet om Godts , maar om fyn

,3 eygen wil te eysfchen: nademaalyemand,

33 die pretendeert de oppermagt over ’t ge-

33 loof, in plaats van vryheyd in ’t gevoe-

33 Jen te laaten 3 die pretendeert zulks ook

33 ten opzigte der authoriteyt, dewelke

3, nergens als in opinien beftaat; en wat

3, mensch in ’t algemeen vastelyk konde

33 doen geloven , dat hy inmediatelyk door

3, God was geinfpireert
,

geleert en begum

,, ftigt 3 die zal lichtelyk dat voorrecht be-

3, komen , om van al de waereld meer als

„ eenig ander mensch ge-eert en gehoor-

„ zaamt te worden. Maar in defe Repu-

m. DEEL. V V 33 blyc-
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,, blycke niemant eenige reden altoos heb-

„ bende om te klagen over verdrucking in

„ ’t gemoedt; en niemandt hoope van by

,, ’t voortfetten van fyn Religie een party

„ te formeren , om een inbreuck te doen

5, in den Staet, lbo is ’t, dat de verfchil-

„ len in ’t gevoelen geen onlusten maken

,

,, nog veranderen weynig de genegentheyd

„ in hunne gemeenfamen ommegang en fa-

„ menfpraaken : zy twistredenen zonder

„ interest of toorn , en hunne oneenighe-

55 den berften niet uit tot fmaadheyt of

55 vyantfchap, maar accordeeren zeer ge-

55 mackelyck, zonder eenige verbintenis

55 te maaken. De menfchen leven daar met
55 den anderen als burgeren der werelt,

55 aan den anderen verknocht door den al-

55 gemeenen knoop van menfchelycke be-

55 leeftheyt en bant des vredes ? onder d’on-

55 partydige befcherming van zeer goede

55 wetten 5 met gelyke aanmoediginge tot

55 allerley konften en naarftigheyt, en een-

55 parige vryheyt van fpeculatie en uitvin-

55 dinge : alle man bezit fyn ingebeelde

55 heerlycke gaven en verkregene weten-

55 fchap al foo veylig , als fyn meer wefent-

55 lycke zaken en goederen der Fortuyne.

55 De kracht van Religie onder haar, daar

5, fe is, legt in een ieders hert; het uy-

5, terlyke daar van is llechts een Ituck van

„ genegentheyd, doorliet welke men zoekt

„ het gefelfchap der geener, welker ma-

„ nieren
, humeuren , discours en aert ons

5, best aenftaen: en gelyck het in andere

„ plaet-
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„ plaetfen toegaet , daer het in alle mans

„ keur ftact met wien hy wileeten, 11a-

5, pen, te merckt of ten hove gaen: lbo

„ fchynt het ook hier gelegen te zyn, met

„ wien men bidden , te kerk gaen ofte ver-

5, gefelfchappen wil in den Godsdienst.

„ Daer wordt ook niet meer gelet op de

,, een of ander, nogte cenfure geftreken

„ over ’t gene yder een in defe , dan in an-

,, dere gelegentheden verkooren heeft”.

Dus verfe temple; een Engelsman,
dien men in dit opzicht niet verdagt kan
houden , van het aankleven aan eenige God-
geleerde Faóliën; die anders over en we-
der zeker wel wat te klaagen zouden heb-

ben, over fommiger bitterheden. Dan ’t

is ons oogmerk niet ons daar mede op te

houden; te minder, vermits wy niet fchry-

ven als een Godgeleerde over de Verfchil-

len ,
maar als een Natuurkundige over de

natuurlyke Gemoedsneiging der Natie , in

de Zestiende en Zeventiende Eeuw. Ook
brengen wy, zonder ons over Staatkundige

of gefchilzoekende inzigten uit te laaten,

de woorden van temple hier alleen in dee-

ze betrekking te berde ; als oogende op het

hart der Natie over ’t geheel , en geenzins

op eenige byzondere inzigten: merkende
dit zyn gezegde flegts aan , als een kragtig

getuigenis van de rechtfchaape inborst der

Hollanderen. Onze Natie heeft tog, van
overoude Eeuwen af, de broederlyke trouw
en vryheid van gewisfen gehandhaafd ; en

nooit ftond men, zelfs den geestelyken Druï-

V v 2 den
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den of Priesters , ecnig gezag toe , dan al-

leen in zulke zaaken , die de Kerklykc Be-

dieningen betroffen. Ja men was , ook hier

omtrent , nog wel zoo omzigtig , dat men >

als kennende de gevolgen der Heerschzugt,

die , uit een al te grooten invloed der Man-
lyke Heerfchappye der Druïden, zouden
kunnen ontftaan , dezelven beteugelde,

door het oppergezag in den Godsdienst den
zoogenaamden Heiligen Maagden en Vrou-
wen aan te beveelen: als vastftellende , dat

dezelven, door de zwakheid haarerSexe,

niet zouden onderneemen, de Waereldlyke

Heerfchappy en derzelver Wetten te onder-

mjTien. Dit fchetst ons hooft, met eene
vrye Vaderlandfche penne zoo leevendig

af, dat het der moeite waardig zy ’s Mans
eigen woorden ter deezer gelegenheid op te

geeven. Dus luid zyne taal

:

Maar op wat zede dat de Godheidt wezen wil

Met eer en lof gedient, hier in is groot verfchil

:

En fchier zoo menigh volk, zoo veelerlei gezint-

heidt

,

Wien wysheidt het verftandt genezen heeft van
blindtheidt

,

Die hemmen over een , dat geen ding bet gevalt

Aan ’t Eeuwig Weezen , dan de deftige geftalt

Van een oprecht gemoedt: en God niet aangena-
mers

Heeft dan het. heiligh hol en zuivre binnekamers

Van vromerborst
, daar zich een hart houd met der

woon

,

In d’edele eerlykhcidt der deughden opgezoon.

Maar
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Maar dwaasheid algemeen , flaand’ in den wind de
reden

,

Zoekt God te paaijen, met een pracht vanStaatlyk-
heden.

’T welk nutter is nochtans , en bet de zinnen fchuimt

,

Dan woestheidt, die den dienst der Godtheidt heel

verzuimt.

Doch nademaal men niet komt overeen in dezen ,

(Hoewel elk heftig houd zyn’zede best te wezen,)

Zoo kan ’t geloof des volks, gegrond op wanklen
waan

,

Wel lichtlyk walen, en geraaken om te (laan.

Door zatheid van het oud’ , of door het kloek be-
kleden

Van eenigh nieuw gebruik, met fchyn van betre re-

den ,

Die list oft yver dicht. In dit deel hangt de Staat

Des priesterdoms alleen aan eenen zyden draadt.

Nochtans indien het wil zyn konst te werke (lellen

,

Het zal met deezen draad, zoo teer, ter neder veile#

DeThroonen hoogh geboud , en (landers vast geplant.

En bruiken tegens een de wapens van het landt.

Uit dit bedenken kwam ’t in Duitschland dat ’er

d’ouden

De kraft des priesterdoms den Mannen niet betrouw-
. den

:

Maar ’t opperde gefach in ’t geestlyk don den toe

Aan ’t vrouwlyk zaad; op dat de flaauwte van ge-

inoê

Haarmoght ontraan dendaatderheerfchappy tefcha-

den.

Het welk ligtdoenlykheid een dout hart aan mogt
raden.

De Vorden boven dien, noch niet gerust van geest,

In d’Onderpriesters , die men veel uit mannen leest,

V v % Be*
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Behouden aan zich zelf ’t bewyzen der genaden.

En willen dat zy ftraf doen over de misdaden.

Zoo dat van hunner handt een mensch niet vordring

fmaakt

,

En ieder Paap ontzigh, en niemant aanhang maakt.

Dit Ryk houd dezen voet.

En fchoon de overmagt van heerschzug-

tige Pausfen, met behulp van gemoedbe-
heerfchende Geestlyken, in laatertyd, de

overhand kreege, hebben tog onze Hol-

landers vervolgens alles aangewend, om
dat confcicntie-dwingende gezag, zoo veel

hun mogelyk was, met omzigtigheid binnen

zekere paaien te houden. Deeze zugt der

Natie maakte, dat de infchikkelyke Paus
ADRiAAN de zesde, een Nederlander, te

Utrecht gebooren, van wegen zyn befchei-

denheid, in de algemeene hoogagting der

Hollanderen deelde. En wil men nog een
byzonder voorbeeld van die voortreffelyke

gemoedsneiging onzer Voorzaaten , men
lioore dan huigens, dien getrouwen Vriend
van den Godvrugtigen fredrik hendrik.
Deeze beroemde Man , van geene de minfte

onrechtzinnigheid te verdenken , drukt zig,

ten aanzien van zyne Christelyke verdraag-

zaamheid , aldus uit

:

Myn Roomsch-gezinde Vriend , laet ons wys wefen
willen

,

Erj niet beginnen dacr wy droevig in verfchillen >

Maer.dacr in ons verhand

Eens is en faemen fpant,

En



van HOLLAND. 677

En vrolyk tegenftaet a 11’ andre misgelooven.

Wy hebben ’s ruim genoeg, om tTaemen God te lo-

ven.

Staet ons geen mengeling van twee Godsdienften
toe,

Ten minften foekt gy mee den hemel als ik doe.

Geneve ga met Roomen

Als d’Oostenrykfche ftroomen.

Ons Eendracht kan foo wel een groot ftuck weegs
bellaen

,

Als daer twee onvermenght veel mylen tTamen gaen.

Dit, benevens het voorgaande, zy ge-

noeg, ten bewyze van de natuurlyke in-

borst der Hollanderen , ten deezen opzich-

te. Ondanks eenige vvreede vervolgingen

,

bittere vervloekingen
, en een onverzoene-

lyke haat, onder de Geestlyken, helden de
Harten van verftandige Mannen , en wel-

meenende Burgers, hier te Lande gemeen-
lyk over tot eene broederlyke verdraag-

zaamheid, en infchikkelykheid jegens aller-

leie Gezintheden. En ’t is my altoos op-

merkelyk voorgekomen , dat dezulken , die

dit ftuk opentlyk voorkonden, by geene

Natie meerder invloed gevonden hebben

,

dan by onze Hollanders en Vriezen, die

oude handhaavers der Vryheid : overeen-

komftig waarmede deeze manier van den-

ken ook nog geftadig beklyft, en fteeds

veld wint in het gemoed der Hollanderen

van onze tegenwoordige Eeuw; waar van
ons de ftraks volgende befchouwing zeer

overtuigclyke blyken zal leveren.

Vv 4 In
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In ’t midden deezer tot dus ver gemelde

deugdzaame Gemoedsneigingen der IIol-

landeren, hadden ze ook, benevens de

oude hunner Voorvaderen, hunne eigen

nieuwe aankleevende Ondeugden; wel by-

zonder waren ze nog al vry algemeen ver-

zot op den Drank en het Spel; hierby bragt

de Winzugt de fluikeryeh op de baan ; ook
deed hen de Ontugt*zig verloopen in wulp-

fche Venus-bcdryven , en vermaak fchep-

pen in dartele Spellen , die der onkuisch-

heid voedfel gaven. Dat zy meer dan an-

dere Natiën tot den drank genegen waren ,

mogt in hen, zoo lang ze zig voor buiten-

fpoorigheden hoedden , nog al merkelyk
verfchoond worden ; in zoo verre het ge-

bruiken van geestryke vogten eenigermaa-

te noodig is voor der Hollanderen Tempe-
rament, in dit koude klimaat en dampige

Gewest : dan de invoerders der dartele

Spellen, der Battementen, cnReferynen,
maakten ’t al te grof. De natuurlyke nei-

ging der Natie tot het opzeggen van Rymp-
jes en Verzen, of het zingen van Liede-

ren , die men oudtyds gewoon was ter ee-

re van Goden of van ’s Lands Helden op te

neuren , had , met het toeneemen der dar-

telheid en weelde, veelal onkuifche min-

naryen in vuile Venustael, en fprookjes

van kittebroers , tot onderwerpen
; ’t welk

zoo verre gong, dat ik my fchaamen zou-

de ’er voorbeelden van aan te haaien, ’t Is

ongeloovelyk , hoe fchandelyk de werken

veder Rederykers vervuld zyn met zulk
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flag van ontugtige denkbeelden ; die , zoo ze

nu , ftaande onze verbeterde natiiurlykezugt

voor de Dichtkonst , in ’t licht kwamen , ons

niet alleen de veragting van alle braave

Vaderlanders, en fchrandere Dichters , op

den hals Honden te haaien
, maar die zelfs

walgelyk zouden zyn in de ooren van ’t

Gemeen. Dan ,
hoe zeer deeze laage foort

van vermaaklykheden ook in zwang ware

;

’t zat egter in den aart der Natie niet. Het
was door ’t dartele Brabant ilegts voor ee-

nigen tyd ingevoerd, en ’t geile Spanjen

had het vuur der ongeoorloofde minnaryen

,

hier te Lande, alleénlyk voor eene poos

aangeftookt. Onze deftige Landzaaten be-

hielden desniettegenilaande veelal de kuisch-

heid in eere , als iets der Natie eigen : en

de dartele Spellen der Rederykers, die ge-

meenlyk door een flegt flag van Menfchen

in ’t openbaar vertoond wierden , zag men
eerlang trapswyze befchaafd; waar door de

onbefcheiden hekelaaryen der Rederykers

ten laatfle bezweeken, met de opregting

van welvoegelyke Schouwburgen in de Ste-

den. De Natie, die altoos natuurlyk een

eerlyk tydverdryf vordert, yverde ten

fterkfte om zoodanig iets op eene deftiger

w3Tze te bekomen ; de fchrandere Magiflraa-

ten ftemden ’er in toe ; en wel onderleide

,

eerlyke, ja godvrugtige vernuften , fchaam-

den zig niet, om leerzaame, deftige, en

tevens nuttige vermaaklyke Toneelftukken

voor den dag te brengen. Dit ondervond

men bovenal ,
toen de Amfterdamfche

V v 5 Schouw-
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Schouwburg-, naar den eisch ingerigt, aan
eerlyke en billyke Tooneelwetten onder-
worpen wierd. Daar mede verdween ter-

ftont eene geheele reeks van fpoorlooze,

vuile en ongeoorloofde vertooningen
; en

men bragt , door dit middel , der Natie eene
weezenlyk nuttige uitfpanning te wege.
Ook is ’t zedert dien tyd met een’ algemee-

nen lof gehandhaafd , en men mag wel wen-
fchen, dat dit eerlyk tydverdryf , na ’t jam-

merlyk ongeluk dien Schouwburg onlangs ,

met een vernielenden brand , overgekomen

,

wel dra op nieuw eene befchermplaats al-

daar vergund moge worden. Buiten dit is

’t natuurlyk te dugten , dat men in ’t kort

weder geheele troepen van allerleie buiten-

fpoorige Speelers, in byzondere Herber-

gen, zal zien opdaagen. Dog laat ons, om
ten befluite van dit Hoofdjluk te komen,
weder ter zaake keeren. Men merke met
ons, na al het voorgeftelde , betreffende

de Gemoedsneigingen onzer Natie, einde-

lyk hier nog aan , dat de Ondeugden
,
(hoe-

danigen ’er altoos in tegenftelling der Deug-
den, by een Volk gevonden worden,) die.

Haande deeze Eeuw, in ons Vaderland haa-

re wortelen fchooten, nogtans de natuur-

lyke zoo wel als de befchaafde Deugden
der Hollanderen geenzins overmeesterden;

de laatften wonnen het integendeel zeer

verre van de eerflen ; en onze Voorzaaten

behielden , over ’t algemeen , den rechtmaati-

gcn roem van een lofwaardig karakter te

bezitten : ’t welk wy ten flot van al het bo-

ven-
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vengezegde, nog met het getuigenis van
een Roomschgezind Schryver, den Jefuit

strada, zullen bevestigen; temeer, daar

’s Mans taal volHrckt voldoende is, om het

aanmerkelykfle van ’t karakter onzer Natie,

in die dagen, beknoptlyk by elkander voor
te Hellen.

„ Dit is, zegt hy, in ’t algemeen dat

„ volk eygen, zoo zy haar gemoedsnei-

,, ging mogen involgen ; bedrog te haten

,

„ en na dat zy zelfs vertrouwd worden,

„ andren te vertrouwen. Vriendfchap en

„ gefchenken trekken zy haar niet zeer

„ lang aan: Tot aangedane leed zyn zy zoo

„ gezint , dat zy dezelve haastelyk uit de

„ fin Hellen : ten ware dat zy befpeuren

,

„ dat zy verfmaat worden , om dat zy ’t

„ lichtelyk verdragen : in welken gevallen

,, zy onverzoenJyk kwaat worden. Hier

„ beneven laaten zy zich ook niet ligt

5 ,
overhalen, door eene blinde eigen ver-

„ metenheid of verwaantheid , om verme-

,, ten in te dringen in zaken , die hun ver-

„ Hand of krachten te bovengaan; alhoe-

wel dat geene Menfchen des werelts

,, met gelyke behendigheid en toegang,

5 ,
zoo de Zee als de Aarde tot hun behoef

„ doorkruisfen ; zoo dat men van hun, als

„ gelyke inwooners van beide deze Ele-

„ menten, met reden twyffelen mag,

,, waar zy meer t’huis behooren , te Lande

„ of ter Zee. Hier in zyn zy ook zeer te

„ verwondren, dat zy, God geve wat ge-

„ win, ofte wat fchaden zy doen, (zoo
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„ als het in de Koophandel zeer dikwyJs

„ gebeurt,) dezelve overkomen met zoo

,, luttel gevoelen van droefheid
, of van

„ blydfchap, fchier alsof de zake hun ei-

,, gen niet aanging. Een teken voorwaar

„ van groote gelykmoedigheid, dewelke

„ (zoo ik meene) geholpen word door de

3, koelte die zy genieten , van wegen de

,, gefteltenisfe des hemels, die hun over-

3, fulks niet meer hitte of driftigheid in en

3, vloeit. Maar in ’t verdedigen en voor-

3, vechten van hun Borgerlyke vryheid,

33 zyn zy des te yveriger, en te vieriger

,

3, geen fake boven dezelve Rellende oft*

33 hoog agtende ; zoo dat zy dikrhaals hier

3, door meer tot onredelyke ongebonden-

33 heid als tot een redelyken en waaragti-

3, gen Vrydom gedreven worden. Nu de-

3, zer Menfchen kloekmoedigheid , haren

,3 handel , veranderinge van hantteeringe

,

3, macht, hoe verre gaan zy de naauwe be-

3, palingen van deeze Nederlandfche ftree-

3, ke te boven? Nergens is de Militie of

3, gaauwer of den toeloop desfelfs grooter

3, en Jangduuriger ; lbo dat de God des

„ krygs (Mars') de voikren , die herwaerds

3, van alle kanten komen aanlopen, tot

3, den oorlog, als in eene openbare Schoo-

3, le, fchynt te onderwyzen; want wat on-

3, bekende Stranden der Zeen; of wat on-

„ gehoorde Kusten des werelts, en heeft

,3 de Zeevaart der Nederlanders niet al

„ doorfnuffelt? want hoe de Nature haar

33 binnen naamver palen des Lands beflo-

ten
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,, ten heeft, hoe zy wyder velden van de

„ zee voor haar zelve geopent hebben , om
„ onder haar gebied te brengen en te be-

„ woonen (*). Maar de Lakenwevery en

„ andere weveryen, en vervullen niet al-

5, leen Europa., fo groot als ze is, maar zy

„ dragen het Nederland wyd en zyd met

„ hun tot de volkren van Afia en Afrika

;

55 zelfs de Westindifche hebben, uit de

„ wolle en linnen handwerken , de namen

„ der Nederlandfche Steden geleert. Ein-

,, delyk verwonderen wy ons heden over

„ de feltzame Militarifche inftrumenten

,

„ die de Nederlanders of niet bedagt, of

,, niet volbragt heeft. En laat het zoo zyn

,

„ dat men haar voor dezen , na de laagte

„ des lands, ook laag en klein van ver-

„ ftand geoordeeld heeft: de tyden en ma-

? ,
nieren zyn nu veranderd , de forge voor

5 ,
geleerdheid, de Militie van de zee, de

„ winften en profyten van de zeevaart, de

„ verhandelinge van penningen, de op-

,, bouwinge van de Republyke (die zy zelfs

„ geftigt hebben,) de wonderlyke prakty-

„ ken van vier en water, zyn voorwaar

„ teekenen van geen klein verftandt, in-

,, voegen dat men naauwlyks diergelijken

„ elders
,
gewisfelyk nergens zoo veel tef-

„ fens , over geheel Europa , als in Ne-

,, derland alleen zal vinden
M

.

By

Dit gaf zekeren joannes boterus aanleiding 9

om te zeggen
: „ Indien de Hollanders overtuigd

„ wierden , dat de Vlekken in de Maan Eilanden

„ waren
,
zy zouden dezelven opzoeken”.
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By dit zoo loflyke en onpartydige getui-

genis , zouden wy een aantal foortgelyken van
andere Uitheemfche Schryvers, het zy der

Spaanfche, der Franfche, of der Italiaan-

fche zyde toegedaan, kunnen voegen; en
ons met naame beroepen op n.burgundtjs,
MARIANA , BALZAC , ROHAN , TRAJAN. BO-

calin , en zeer veele anderen. Dan die

allen, nadien ze zaaklyk overeenkomen,
met het reeds bygebragte, en byzonder met
het aangehaalde uit strada , laaten wy op
dit pas berusten ; om voorts , in ’t volgen-

de Hoofdftuk , een aanvang te maaken van

de befchouwing onzer tegenwoordige Agt-

tiende Eeuwe.

2 T*
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