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B E R I G T

UITGEEVERS.
ie hier eindelyk wederom een [luk

deezes W'erks , waarin over de Li-

chaamsoefeningen en andere Uitbannin-

gen , Spys en Drank, Lands- en Volks-

ziekten, den Leeftyd der Natie gehan-

deld word. Wy hadden ’ergaarne het Hoofd-

fluk over de Begraafnis- Plegtigheden , enz.

ah het Slot van dit lilde Deel , by,gevoegd;

doch daar het einde deezes jaars te kort op

handen loopt , zyn wy niet in flaat om

aan bet verlangen van veelen , in deezen ,

te voldoen. Het in gereedheid brengen der

drie Plaaten , nog tot dit en het volgende

Stuk beboerende , is egter de voornaamfle

oorzaak van deeze te leurflellinge , alzoo

wy met het drukken reeds verre gevorderd

• zyn. Zo dat wy in 't aanftaande Voor-

jaar, buiten onvoorziene toevallen , den

Begunfligeren van dit Werk
, gemelde Slot

kunnen mededeelen. Waarin men ook te
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BERIGT van de UITGEEVERS.

ivagten hebbe : toegezondene Berigten
, Ver-

beteringen , Beantwoordingen , enz. den

Heer Autheur door kundige Mannen mede-

gedeeld.

Gebruik dit Stuk dan , Leezer , terzvyl

wy met het overige zoo veel fpoeds belooven

te manken , als met eene zindelyke uitvoe-

ring beftaanbaar is.

BERIGT
VOOR DEN

BOEKBINDER.
Plaat X. te plaatfcn tegen over bl. 1442.

DER-
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DERTIENDE HOOFDSTUK.

Waarin de Kinderlyke Vernaaien , de Volks-

eigen Lichaamsoefeningen , de Uitfpan-
ningen , en de Wedfpelen der hol-

landeren voorgejleld worden .

Zoo zeker als het is, dat de Menschly-

ke Natuur , boven die der andere

dierlyke Weezens, uitmunt, in Weeten*
fchappen, in vernuftige Uitvindingen , tot

vermaak of tydverdryf, en allerleie Li-

chaamsoeffeningen ;
even zoo zeker is het

,

dat deeze voortreflelykheid verfchilJende

uitwerkfels heeft by onderfcheiden Volke-
ren, naar maate dat hunne getemperdheid,

’t zy uit zig zelve, ’t zy ter oorzaake van
’t Klimaat, verfchille. Eenflemmig hier

mede heeft ’er ook, ten deezen aanzien

,

het een en ander by de Hollanders plaats,

dat hen van andere Natiën onderfcheidt.

En offchoon veelen hunner Natuureigen
gewoonten , van andere Volken oorfprong-

!yk, of tot andere Volken mede overge-

bragt zyn , ftraalt ’er egter gemeenlyk iets

in door, dat met den aart der Hollandfche

fslatie byzonder overéénkomt. Men ont-

dekt tog gereedlyk, dat zy, uit hoofde
van hunne getemperdheid, die wy alrede

aangeweezen hebben, natuurlyk geneigd
lil. deel. Qqqq zyn
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de hol- zyn tot bezigheden , die hen van andere
land. Volkeren kunnen onderfcheiden

, ten min-
SCHE Ren tot zulken , die onder hen fterk uit-
*A1IE

' munten. Ik behoef hier, ter hunner eere,

niet op te haaien, den roem, dien zy

door hunne Dapperheid, hunnen Koop-
handel en hunne Oeffenzugt, verkreegen

hebben. En nog minder is ’t noodig in ’t

breede te melden, dat cene Hollandfche

Ziel, in ’s Moeders Lichaam, by haare

eerfte gevoeligheid , een natuurlyken in-

druk voor de Viyheid, en haat tegen de

flaaverny, gevoelt, die haar tot in den
bukkenden ouderdom aankleeft; waar door

een rechtfchapen Hollander , als zyne

knien knikken , onder het draagen van den
last van zyn bouwvallig Lichaam , nog
kruipen zou, om den roestigen degen ,

ter verdeediginge van deeze zoo heilige

panden, met zyne bleeke nagels en ver-

kleumde vuisten , aan te grypen. Dit weet
de Waereld; dit getuigen de Eeuwen.
Deeze en meer dergelyke eigenfehap-

pen, welken het onderscheidende kenmerk
van een Hollander uitmaaken , ontdekt

men, als boven gezien is, in hunne ge-

boorte, opvoeding, huwelyk, zeden en
gewoonten. Hunne Wetten, Godsdienst

en Koophandel, ftaaven dit van alle zy-

den. Zulks is voor een ieder genoegzaam
kenbaar, als zynde overvloedig befchree-

ven : maar heeft men tot nog wel behoo-

relyk opgemerkt, dat het al natuurlyk uit-

blinkt in hunne onnozele kinderlyke ver.

maa.
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maaken en mannelyke uitfpanningen? Hier

van heeft men , naar ons inzien , tot he-

den, te weinig gemeld; en ’t komt ons

voor dat wy ’t zelve niet wel met llilzwy-

gen kunnen voorby gaan; zullen wy an-

ders het onderwerp , waarin wy alrede tot

dus verre zyn gevorderd, en waar aan dit

nog ontbrak, zoo veel in ons is, volledig

afhandelen. Ons bellek eischt, derhalve,

dat wy hier van gewag maaken; en wy
vleien ons met het denkbeeld, dat het on-

zen Leezeren niet verveelen zal, het oog te

Haan op den aart der Hollanders, in hunne
natuurlyke Vermaaken, Uitfpanningen en
Spelen. Dit doende, zullen wy de Natie

befchouwen , zoo als dezelve geweest is

,

ten grooten deele nog is , en nog algemee-

ner zyn zou , indien ze gebleeven ware in

liaaren natuurlyken Haat; dat is, buiten

de betrekking van den Koophandel , mits-

gaders van de verfchillende indrukfels van
Godsdienst, Staatsbelangen, en, zo als

men ’t noemt , nieuwe of befchaafde Ze-

den.

Laaten wy dan , om ter zaake te komen

,

een aanvang maaken met de onnozele Kinds-

heid. Hier befpeuren wy terllond het uit-

werkfel van eene vrye opvoeding, die,

hoe zeer zy ook door nieuwer zeden als

befchaafd moge zyn, nog altoos tot het

vrye en ongedwongen overhelt. Recht
Hollandfche Ouders kunnen , als boven ge-

zegd is, niet befluiten, om hun Kind, bui-

ten nood, in andere handen over te gee-

Qqqq 2 ven;
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ven; of het zelve, onder hun eigen op-

zicht, te gewennen, aan eene, als ik ’t

zoo noemen mag, periodike gezelligheid.

De Moeder moet haar telg zien, en met
het Wicht fpeelen, zoo dikwils als, en
wanneer 't haar gelust ; men moet het zel-

ve troetelen , zoo dra het maar een lachje

geeft; en lacht het niet, dan zoekt men al-

lerleie tuig, of men neuriet allerleie Kin-

derdeuntjes, om de lachjes op te wekken,
en ’t Kind vroegtydig te gewennen, tot

eene ongedwongen uiting van deszelfs na-

tuurlyke denkbeelden. Geheel anders ge-

draagt men zig hier omtrent in eenige Lan-
den van Europa, en byzonder in Vrank-
ryk , daar men de jonggeboorenen gerust-

lyk van zich laat vervreemden. Aanzien-
lyke Lieden, in dit Land , ’t is waar, hou-
den ook wel eene Kinderkamer, daar de
Kinderen, veeltyds, buiten den toegang
van het Huisgezin zyn; maar hoe geftreng
de bevelen van een hoflyk Vader des aan-

gaande mogen weezen, men iluipt ’er nog-
thans in; en Mama zelve is dikwils de
eerfte. Zy kan zig niet onthouden van*
nu en dan, in de Kinderkamer, met haar
Kind te fpeelen. De Meiden kunnen

, zoo
weinig als de Minne, nalaaten

, het lieve

Wicht te follen en ’er mede te prevelen.
En mogt men het hart van alle Holland-
fche Dames, hoe hoog van geboorte, eens
inzien, men zou, des houd ik my verze-
kerd, bemerken, dat zy, hoe nauw ge-
zet op geregelde manieren, zig zei ven ge-

weid
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weid aandoen, met zig naar die geftrenge

gewoonten te voegen. Men komt ook in

geen Hollandfche Kinderkamer, of men
ziet ’er, ter dier oorzaake, het Poppen-
goed in zwieren; geen Min, geen Dienst-

meid, al ftond ’er nog zulk een verbod

op, en al zouden hunne fpaarduiten, voor
een mooie Kant of Doek, ’er by te kort

komen, kan zig onthouden van het Kind
eene Pop, of ander fpeeltuig, te bezor-

gen. En dit is juist een uitwerkfel van

den aart der Natie , die ’er op gefteld is

,

om eene vrolyke en gezellige, en vooral

arbeidzaame en vindingryke Ziel, in de

tederfte jeugd te vormen. Ik mag dit

met reden, zoo ik oordeel, uitdrukkelyk

aan den aart der Natie toefchryven; om
dat men in geene andere Gewesten van
Europa zoo veel werks van Kinder Speel-

en Poppengoed maakt, als in deeze Lan-
den, en in Duitschland, waar uit wy af-

komftig zyn. Men gaa, en dit meen ik is

een fterk bewys, alle Kermisfen, de fta-

pelplaatfen toch van Poppengoed, eens

rond: men zal ’er geen eene Kraam of
Winkel met Fransch of Engelsch Poppen-
goed vinden. Men ontmoet ’er integen-

deel overtollig veele Engelfche en Fran-

fche Galanterie-Kraamen , die , als Pop-
penwinkels voor bejaarden, krielen van
beuzelingen, en zeden verdervende nieu-

wigheden. Hier uit, dunkt my, is ’t blyk-

baar genoeg, dat de aart der Duitfchers

en der Nederlanders, in dit ftuk, vry by-

Q.qqq 3 zon-
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zonder genoemd mag worden; te meer,

daar ’cr Steden zyn, by voorbeeld Neu-
renberg , die het voornaamfte deel van

haar bcftaan genoegzaam uit het maaken
van Poppengoed hebben. Dit heeft , in-

diervoege,in geen andere Gewesten plaats;

en ’t vrye vertier van Engelfche en Fran-

fche Waaren zou zulks, indien het aldaar

Hand greep, wel dra vertoonen. — Maar,
zal nu ligtlyk iemand vraagen , wat betrek-

king heeft deeze Poppenvertelling op den

aart der Natie ? Men leeze myne aanmer-

king hier op, en oordeele.

Het meeste Poppengoed, dat ik voor-

naamlyk bedoel, beftaat niet in de gewoo-
ne poppen, of enkele mannetjes, paard-

jes, en dergelyk Kindertuig, overal by al-

le Volkeren in gebruik; maar dat foort

van Kinderfpeelgoed, ’t welk uit allerleie

werktuiglyke beweegingen beRaat; dat by
uititek door de Duitfchers, en ook hier te

Lande, vervaardigd word. Dus vind men
allerlei tuig van die natuur, voor alle ftaa-

ten, beroepen en handwerken, in ’t klein,

nagemaakt; de Houtwinkels, Zilverfmits,

Tinnegieters-, Koper- cn Blikllaagers Win-
kels, of Kraamen, vertoonen ons allerlei

fpeelgoed in dien fmaak, te kust en te

keur. Wat is ’er het gevolg van ? Vader
en Moeder koopen doorgaans voor ’t Kind
zulk fpeelgoed, als meest met deszelfs om-
Handigheden, zinneJykheid, of neiging, over-
éénkomt. Terwyl de Vermogenden Koets
en Paarden, Soldaatjes, Ruiters, Koeien,

Schaa-
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Scliaapen , en dergeïyken , aan ’t Kind be-

zorgen, koopt de Landman allerlei kleen

Bouwgereedfchap , Melk-emmers , Karn-

tonnen
,
enz. ; de Schipper Scheepjes , Boot-

jes, of foortgelyken , en de Burgerman de

eene of andere Ambachtsbeeïdtenisfen.

Men laat ’er de Kinderen mede fpeelen ,

en deezen , naar den aart der Menschlyke
Natuure

,
geneigd tot nabootzing , zyn ’er

aandagtig op; met ’er tyd ouder en oplet-

tender wordende, fpooren zy de oorzaa-

ken der werktuiglyke beweegingen na, en

die leerende kennen, inaaken zy zelven

foortgelyke ftukjes. Dit gaat zoo verre

dat men, onder de Hollandfche Jongens,
’er maar weinigen ontmoet, die, naar maa-
te van hun vernuft, hunne bezigheid niet

zoeken , in het toellellen van ’t een of an-

der Speeltuig; het zy van Snywerk, Kaar-
tenhuisjes , Prentjes , en wat dies meer zy.

Een Schippers Zoontje takelt gemeenlyk
een Scheepje toe ; een Landmans jongen
maakt veelal Wagens, Karren, en Paard-

jes; terwyl de Molenaars Kinderen kleene

Meulentjes vervaardigen. Ieder is werk-

zaam om zyne kunst in den toeftel te too-

nen, en de Vaders vermaaken zig ten

hoogften , met hunne Kinderen hier in be-

hulpzaam te zyn.

Zou ik , dit alles gadeflaande , wel mis-

tasten, als ik daar uit afleide de oorzaak
van dien geduldigen onderzoeklievenden
aart der Hollanders; als mede van hunne
bekwaamheid in ’t werktuigkundige; die

Qq q q 4 hen
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hen zelfs by Uitheemfchen beroemd maakt?
Ik voor my meen althans niet ongegrond
te mogen beweeren, dat de gewoonte on-

zer Hollanders, en wel flerkst der Noord-
hollanders , om hunne Kinderen met al-

lerlei fpecltuig onbedwongen te laaten

fpeelen, zeer veel toebrengt tot die al-

gemcene zugt ter werkzaamheid , welke

men onder hen befpeurt. Nergens toch

zal men een Volk ontmoeten ,
waar onder

’t zoo gemeen is, als by de Hollanders,

uitgewerkte kunstftukjes , door Kinderen
gemaakt, te vinden; zelfs zulken , waar
van de proefneemende Natuurkunde zig

bedient. Immers zyn een werktuiglyk Hei-

blok, of Hefboom, een Paardemolen, een
Water- of andere Windmolen , een Schip

in alle zyne deelen , met ontelbaare Werk-
tuigen meer, door een fchrander jongeling

gemaakt, cieraaden in de Kabinetten der
Liefhebbers. Zelden zal men by eenig

Werkbaas, byzonder in Noord-Holland,
komen, of men hoort, dat zyn Krelis en
Jantje alles al fpeelende afgekeeken en na-

gebootst hebben. Een Molenmaakers, een
Timmermans of Wagemaakers Zoontje
toont ons zyn modél van ’s Vaders Kunst-
werk, in ’t kleen; en Boeren Jaapje geeft

ons een Ploeg of Egge , door hem , naar
de kunst, gefneeden , in handen, ’t Is

ook uit dien hoofde , om dit in ’t voorby-
gaan nog te zeggen, onder onze Landlie-

den en Strandbewoonders zeer gemeen,
dat de Knaapen des Winters avonds, als

zy
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zy aan den haard zitten, allerhande kunfti-

ge Stokjes ,
Scheeden , en Hegten van mes-

fen fnyden, of voor hunne Vrouwen Stoo-

ven en Schotelrakken , met allerleie roo-

zen, bloem- en beeldwerk, befnyden; en
dat enkel met een mes , het gevreesde en

gereede tuig der Zeehagjes. Deeze ftuk-

jes, waar van ik nog een zeer fraai oud
HolJandsch voorbeeld bezit, en waar van

’er hier en daar nog genoeg overblyffeis te

vinden zyn , vallen meerendeels in den

Gottifchen fmaak. Het zy nu dat men
deeze myne voorgeftelde gedagten aannec-

melyk vinde of niet, het welk een ieder

vry Haat, dit althans is zeker, dat men
geene berigten van eenig ander Volk vind

,

’t welk zoo flerk op allerlei poppengoed,
voor hunne Kinderen , en nabootfels voor
hunne eigen vermaak of pronk, gefield is.

Onze met beeldjes en figuuren opgevulde
Porceleinkasfen zyn overvloedige getui-

gen van deezen fmaak der Natie. Ja het

plag, nog in ’t begin deezer Eeuwe, on-

der aanzienlyke Dames en vermogende
Koopmans Vrouwen, eene algemeene ge-

woonte te zyn , dat ze voor haare Dogters

eene keurige Poppenkas toeflelden; waar-

in zy alles, hoe kostbaar of gering, wat
maar in een deftig Huishouden te pas

kwam, in het kleen verzamelden. Men
heeft ’er gezien, die eene Keuken, met
al haar toebehooren , vertoonden

, zelfs

tot den Turf, in ’t kleen nagemaakt; men
vond ’er Delfsch Aardewerk

, Porcelein en

Qqqq 5 Pot-
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Potteryen , daar toe gebakken
; met Ko-

per-, Zilver- en Blikwerk , naar evenredig-

heid gemaakt; ja men liet, door groote Mees-
ters ,

Poppenzaalen fchilderen , die volle-

dig gemeubileerd wierden. By uitftekis hier

omtrent de kostbaare huishoudelyke Kas

,

die , zoo ik meen , nog berust , te Amfterdam

,

by Mejuffrouw alida brandt, Huisvrouw
van den Heer jan hendrik duisenberg;
als Nazaate van den Heer jan brandt en

petronella 00RTMAN, die, omtrent een

Eeuw geleeden, deezeKas vervaardigd heb-

ben , en welke ter waarde van eenige duizen-

den gefchat wierd : als mede die van Mevrouw
de Weduwe le boulager, te Leyden.
Wat den hedendaagfehen fmaak betreft,

by onze Burgers en Landlieden blyft de

oude trant nog eenigzins in zwang; doch
onder de aanzienlyke Grooten maakt men
’er tegenwoordig zo veel werks niet van.

Men leert de Kinderen nu al vroeg met
allerleie minus badines , van weinig beteke-

nende galanterien , fpeelen
; eene Pop te

kleeden is te Naaisteragtig voor eene jon-

ge Dame , en ’t huishouden te leeren is te

burgerlyk; maar le bon ton goüt , le bon ton ,

door allerleie daar toe gemaakte fnuiste-

ryen in te boezemen, is adelyk. — Dan
zagt— ik zou dus ligtlyk myn doelwit uit

het oog verliezen; en keer des weder tot

de Kinderen, die jnet hun Poppengoedje
voor my heenen dribbelen , of zig met an-

dere Kinderfpelen vermaaken. Dit doen-
de, vind ik onder dezelven verfcheiden

Spe-
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Spelen , en daar mede overéénkomftige

Mannelyke uitfpanningen , die my nog dee-

ze en geene byzondere eigenfchappen der

Hollanders , naar den ouden aart der Na-
tie, doen opmerken.

Om niet noodloos uit te weiden , zal ik

my hier tot de zulken bepaalen, en dus

niet Haan blyven op zodanige Spelen ,
die

geen betrekking tot dit onderwerp hebben.

Genoeg zy het, met een kort woord ge-

wag te maaken van ’t hoepelen , en de

aan den hoep geflaagen rinkels, die oud-

tyds uit penningen beftonden; welken de

beste hoepelaar van den overwonnen ten

pryze ontving, en aan zyn hoepel hegtte;

dat ook nu nog met de blikke rinkels fom-

tyds gefchied. Even zoo is ’t gelegen met
het tollen, met den Werp- of Zweeptol;
het loopen in een flingertouw

;
het wippen of

fchoppen ;het loopen met een houten ofpa-

pieren Meulentje; het vliegeren , en wat
foortgelykeKinderfpelen ’er, op gezette ty-

den van ’t jaar, meer plaats hebben. Maar bui-

ten deezen zyn ’er aan de Kinderlyke jaaren

nog eenige fpelen eigen , die men mag aan-

merken als overblyffelen der Voorvaderlyke

gewoonten ; het welk dërzelver afzonderlyke

melding in ons plan noodwendig maakt.

Hiertoe behoort, in de eerlte plaats, het

Optrekken der Jongens, met allerlei kleen

Krygstuig, op Kermistyden. Dit, fchoon
het thans al vry wat uit de mode geraakt

,

is van eene oude en den Vaderlande eigen-

aartige gewoonte oorfpronglyk. Onze ou-

de
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de Hollanders ,
naamlyk , toogen voor dee-

zcn ,
onder hunne Burger-Banieren en Ste-

de Heirvaancn , zelven ten ftryde: dit

bragt te wege , dat zy hunne Jongelingen

,

van der jeugd af aan, in de Krygskunde

oeffcnden; het welk de alleroudfte Land-

zaaten in het open veld deeden. Men had

daar toe gefchikte plaatzen , die men Kamp-
en Loopvelden , of Tournooiplaatjen

,

noem-
de; waar van de zoogenoemde Tournooi-
velden in ’s Gravenhaage en elders nog
overblyffels zyn. In zulke open kampen
pleegen de Hollandfche Ridders en derzel-

ver Jeugd zig ook te oeffenen, in het ftee-

ken naar een Ring; die, aan een krommen
haak hangende, in vollen ren, met eene

Lans moest worden afgeftoken. Deeze
Ring- en Steekfpelen waren oudtyds zoo
gemeen in Holland, als eenige Lichaams-

oefFeningen , vooral onder de aanzienlyke

Ridders; en dezelven hebben nog lang by
onze Landlieden in eenige Dorpen ftand

gehouden; daar rotgans in deezervoege

van zingt

:

Zy reikt hem zelfs de lans, befchilderd en verguld.

Met honderd lonken toe ,
en fpreekt hem aan

; jy zult

,

Beroemde Kermisheldt, den prys en ’t eereteken

Wechdragen , en te paard de maets de loefaftteken

,

Het fteekfpel winnen,en dan wacht ik ’t waardig pand,

Den ring van zilver , tot myn trouwring , van jou hand.

Met dit Ringfteeken hadt ook zeer veel
overéénkomst het Doelfchieten

; beftaan.

de
s
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de , in vroeger dagen , in ’t fchieten met
Boog en Pyl, naar een zeker wit, of voor-

gemeld doel. In laater tyd, toen de Ste-

den, van langzaamerhand Volkryker, en

met Aarden- of Steenen-Wallen omringd

wierden, bouwde men aanzienlyke Verga-

derplaatfen in dezelven , welken den naam
van Doelen verkreegen ;

als zynde voor de

Burgery gefchikt , om aldaar op eenig wit

of gefield teken te doelen. Deeze Doelen
hebben de Graaven , in de voornaamfle

Steden, met hooge Privilegiën begiftigd;

en wel meerder, naar maate dat de Burge-

ryen zig, in haare heirvaarten , mannely-

ker kweeten. Dit Doelfchieten , dat het

geheele jaar door in zwang was, gefchied-

de wel inzonderheid veelal éénmaal des

jaars zeer plegtig , op een daar toe geflel-

den tyd, en in de meeste Steden op Ker-
mis. By zulk eene gelegenheid trok de
ganfche Burgery, met Hand- en Voetboo-
gen ,

ordentlyk op , naar de gemelde Doe-
lens, ten einde aldaar, om voorgeflelde

pryzen, naar het wit te fchieten; waarin

men zig vervolgens ,
na dat de Musketten

en Snaphaanen in gebruik kwamen, met
die wapenen oeffende. In gevolge van
die oude gewoonte heeft zulks, ’s jaarlyks,

by uitflek nog plaats onder de Haagfche
Burgery ; en men ziet ’er insgelyks nog ee-

• nig fpoor van te Amflerdam , Haarlem , en
elders, daar men ’er nog al vry wat werks
van maakt om geoeffende Schutters te heb-

ben. Veelal egter ontflaan zig de Vermo-
gen-
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de hol- genden, door uitkoop, van deezen den
land- Vaderlande zoo nuttigen dienst; waar
SCHE door de oude Burgermanhaftigheid , niet
WAllh

' weinig verzwakt. Veelligt heeft inen re-

den om deeze oeffening dus in verval te

laaten; maar ’t komt ons nogthans voor,

dat het mogelyk geen kwaade Staatkunde

zou weezen , de Zoonen onzer braave Bur-

geren aan te moedigen , om zig , op den
ouden voet, in Raat te Rellen, van te ge-

lyk edelmoedige, vrygebooren en manhaf-

te Soldaaten te zyn: ten einde zig be-

kwaam te maaken , om in ons klein , dog
volkryk, Gewest, op den eerften klokflag,

de grenzen van den vrygevogten Bodem,
met eigen bloed, dat toch het getrouwfle

en fcherpRe Rryd, te kunnen befchermen.

Dan de Staatkunde is onze zaak niet; en
’t bygebragte dient, volgens ons oogmerk,
maar voornaamlyk ten bewyze, dat de ge-

woonte onzer Hollandfche Kinderen, van
met allerlei Krygstuig ordentlyk op te trek-

ken , een gevolg is van den ouden aart

der Natie, welke gewoon was zig in de

Krygskunde te oeffenen. En fchoon dit

thans meestal flegts plaats hebbe in de Ste-

den; terwyl men op het platte Land van
de nieuwe Krygsmanieren minder weete;
is het egter ver van daar, dat de oude
yver, tot mannelyke oeffeningen, by on-

ze Landlieden uitgebluscht zoude zyn. Men
vind integendeel ook onder hen te overvloe-

dige blyken van dien ouden Volksaart , om
dezelven hier ongemerkt voorby te Rappen.

Op



van HOLLAND. 1345'

Op meest alle onze Dorpen is het fpeelen

met Handboogjes eene hoofdliefhebbery

der Jongens; die ’er, vooral de zulken

,

welken aan de met Hout beplante ftree-

ken woonen, zeer handig mede kunnen
omgaan. Ik ken nog Knaapen , die de

Vogeltjes met eene van riet of vlederhout

gemaakte Pyl , op een goeden afftand , van
den tak kunnen ligten. Anderen heb ik

gezien, die, als zy een flukje van eene

Tabakspyp in de pees, of het touw dat de

boog fpant, gedraaid hadden, met dit ftuk-

je uit dien draai te doen fpringen , het be-

doelde juist wisten te treffen. Ook zyn
’er veelen ,

die op de Kermisfen een zeker

foort van boogen, in den trant der oude
Voetboogen gemaakt , koopen , en daar

mede zeer wel fchieten. Voor ’t overige

zyn onze Boeren Knaapen gemeenlyk zeer

heet op de Jagt, en ten uiterfle loos in

het betrappen van Wild; zoo dat men ’er

zelden aan den Duinkant vinde, die niet

weeten wat flroopen zy ; en die , fints de

Grooten zig de vryheid aangemaatigd heb-

ben ,
de oude vryheid der natuure niet ge-

bruiken.

Buiten dit zyn ’er, met betrekking tot

dit oude Boogfchutten , in eenige Holland-

fche Dorpen , nog plegtige vierdagen

,

welken men als overblyffels hier van heeft

aan te merken. Dus is ’er in het Dorp
Noordwyk eene Broederfchap , die zeer hoo-
ge en oude Privilegiën heeft , en zig nog
ten deezen dage in het Boogfchutten, of

fom-
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fomtyds ook in ’t fchieten met Snaphaanen ,

oeffent. Als dit plegtig gefchied, dan regt

men een hoogen mast over einde; op des-

zelfs top word een Houten Vogel, in de

gedaante van eene Papegaai, indiervoege

geplaatst , dat dezelve , wel getroffen zyn-

de, uit de pen geligt kunne worden; ’t

welk eene byzondere kunstgreep vereischt.

Ter belooninge van den Schutter , die ’er

in Haagt, is ’er een fraai gemaakte Vogel
van Zilver vervaardigd , en ten pryze op-

gehangen; dan dit gefchied flegts om een

zeker getal van jaaren. De jaarlykfche

pryzen zyn gewoonlyk een Zilveren Lepel

,

of een Huk Zilvers van dergelyke waarde

;

hoedanige Hukken men in veele plaatfen

aan de Schutteryen uitdeelt. Dus doende,
bewaart men nog hier en daar de gedagte-

nis van dit oude gebruik in de Schutters-

penningen; dat nogthans mede al afgaat.

Als iemand nu ter plaatfe daar de oude ge-

bruiken, gelyk te Noordwyk, Hand hou-

den , de gemelde Papegaai affehiet , zoo
ontvangt hy den opgehangen prys , en ver-

krygt den naam van Koning . Dog zoo
zulks gebeurt op den dag, dat de Zilveren

Papegaai ten pryze Haat, dan is ’er veel

meer aan vast. In dit geval wordt hy, die

den prys wint , met den naam van Opper-

Koning begroet; men hangt hem de Zil-

veren Papegaai , aan Zilveren Ketenen ge-

fnoerd, plegtig om den hals; en houd
hem, geduurende zeven jaaren, voor het

hoofd der Brocderfchap. Is het een ge-

huwd
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huwd perfoon, dan is de Vrouw Koningin;

en is het een Vryer, zoo verkrygt zyne

Vryster dien eernaam , dat haar tevens een

zekeren voorrang geeft. Oudtyds waren

het meestal Jongelingen, welken naar de

Papegaai fchooten; en dus had ’er, met de

verkiezing der Koninginne, niet zelden een

merkelyke nayver plaats. Ook fchynt de

Vrouwlyke Sexe zelve, in ouder dagen,

min of meer werks gemaakt te hebben van
deeze oeffening; ’er Haat althans van de

Graavinne jacoba van beijeren geboekt,

dat zy zelve, toen zy zig op Zuid-Beveland

bevond, de Papegaai aflchoot; en aldaar

voor Koningin gegroet wierd* Zy fchonk

daar op den Ingezetenen van dat Gewest
de bevryding van eenige tienden

; en ik

twyffel, of die ongelukkige Graavinne,
toen zy zig naderhand in Holland, en wel
omtrent Noordwyk, op haare verblyfplaats

Teylingen ,
onthield , ook niet de Inwoon-

ders van Noordwyk begiftigd heeft, ’t

Komt my des vermoedelyk voor, dat zy
de Privilegiën, die aan de Noordwyker
Doele gehegt geweest zouden zyn

,
gefchon-

ken zal hebben. Naar ’t zeggen der oude
Broeders, zou hier toe te brengen zyn het

voorregt, dat iemand, tot hen behooren-

de,of in hunne Doele zynde,voor een tyd

lang van Gerechtlyke vervolging vry was.

By mangel van verdere onderrigting, kan
ik dit Huk niet nader ftaaven; dat egter,

ten opzichte der Oudheden van Noordwyk,
het dieper onderzoek der Liefhebberen wel

III. deel. Rrrr waar-
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waardig is. Aan onze Zeedorpen, om*
ftreeks Haarlem en in Kennemerland

, is

deeze oefFening mede nog niet geheel on-

bekend, en dezelve was ’er oudtyds ge-

meen. De keurige Dichter, g. tyssen,
geeft ’er in zyn Haarlemmer Duinzang , we*
gens Zandvoort , eene zoo recht geestige

befchryving van , dat ik zyn Dichtfchildery

der mededeelinge in deezen waardig achte

;

te meer, daar dit Rukje, fchoon nog in

deeze Eeuw opgefteld, zeldzaam is, en

ons toont, hoe de Schilder- en Dichtkunst,

band aan hand gepaard , ten tyde van dien

Dichter, reeds famenwerkten , om de een-

voudige zeden der Natie , zoo als ik nu
tragt te doen, te boeken. Dus befchryft

hy ons dit Oud Hollandfche Spel

:

Maar Paters Herberg fchynt my naar zig toe te

trekken

,

Om daar een weinig rust te vinden , en de borst

Te laven met een dronk , eer my de fchorre dorst

Op ’t droog en zandig duin komt onverwagt befprim.

gen.

My dunkt ik hoor van ver de frisfche landjeugd
zingen

,

Die by de uitfpanning hier een zoete blydfchap vind.

Aan deze rustplaats; die het hart tot vreugd ver-
bind ,

Door ’t ftille Landvermaak der heuvelen en dalen.

Het lust my hier ’t vermaak der dorplien op te ha-
len ,

Wanneer de hoge fpits een houten Vogel draagt.

Die om zyn aardigheid en kleur aan ’t oog behaagd,

Maar
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Maar dien elk tragt inet pyl en kogel (*) af te ligten.

Dan yverd men , om voor zyn nabuur niet te zwig-
ten.

Maar d’Eerprys van dit fpel te winnen, en vernoegd

Den naam van Koning , die daar vaak word byge-
voegd

,

Tot op het volgend Jaar, by ’t nedrig kleed, te

dragen.

Hoe woeld en krield het hier
; elk wil het uiterst

wagen.

Deez’ treft den Vogel , dat zyn kop Huift in de lugt

;

Die maakt hem vleugelloos; terwyl ’t verward ge*

rugt

Van fchieten en gefchreeuw de onkundigen doet

vrezen

,

' Niet weelende van ver wat hier te doen mag wezen.

Tot dat men eindelyk den Vogel nederveld,

En d’Eerprys in de magt des overwinnaars Held

;

Die uit zyn zegen vaak meer blydfchap weet te

halen

,

Dan Caefar ooit bezat in al zyn zegepralen.

Want het vernoegde hart is met zyn Haat te vreen

;

En de vernoegtzaamheid is ’t hoogfte goed alleen.

Voor ’t ovêrige twyffel ik niet , of dit

gebruik zal ook nog hier en daar in eepige

Dorpen van Zuid-holland , omftreeks de

Brabantfche grenzen of de Generaliteits

Landen, plaats hebben; daar ’t bekendis,
dat zulks in Brabant, en in de Meijery van

den

(*) Men merke hier ook in ’t voorbygaan nog
aan, dat men den Vogel, in den tyd van tyssen,
zoo als nu , ook met den kogel affchoot.

Rrrr 2
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den Bosch, alwaar ik zelf dat foort van

vermaaken gezien heb, nog in zwang zy.

Hier benevens ben ik van gedagten, dat

het planten der Meiboomen, in den Haag,
insgelyks daar uit zyn oorfprong ontleent;

te meer, dewyl deeze Jaarlykfche Plegtig-

lieid aldaar een werk der Haagfche Schut-

tcrye is. Wyders houd ik het daar voor,

dat deeze allengskens nagelaaten oeftening,

onder de Hollandfche Boerenlieden , thans

veranderd is , in het alom in de Rhynland-

fche Dorpen bekende Katkneppelen , Gan-
zentrekken , en dergelyken ; welke vermaa-

ken deswegens nog een kort woord ei-

fchen.

Het eerstgenoemde Katkneppelen gaat

aldus toe. Op het einde, of in het midden
van den Kermistyd, noodigt de Waard van
het Dorp zyne Gasten, die by hem ten

gelage geweest zyn, uit, tot het winnen
van een prys; die, op den geftelden dag,

met meer andere Zilveren pryzen , aan

Linten en Strikken gefnoerd, en aan een
Rok gehegt, uit het venfter uitgeftoken

word. De Prys voor den geenen , die de
Kat uit den Ton kneppelt, beftaat door-

gaans in een Zilveren Mesfenhegt. Op het
plein voor de Herberg,, of doorgaans in de
Kaatsbaan , heeft men twee hooge fterke

#

paaien in den grond geheid , aan welken
* een fterk touw overdwars gefpannen is. In
het midden van dit touw word een Ton,
gewoonlyk een Bier-Vierendeel

,
gehangen;

en in deezen wel digt gekuipten Ton zit

een
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een Jeevende Kat. Wanneer dus alles tot

dit vermaak in gereedheid is , dan komt
een ieder, die mede wil werpen of knep-

pelen; elk geeft zyn naam op, betaalt,

naar gerade van het getal zyner medemaats

,

zyne portie tot de waarde van den prys,

en verbind zig, om, indien hy den prys

wint, twee, drie a vier flesfen Wyn, in

’t gelag te geeven, terwyl de Waard aan

ieder der Gooiers ééne fles geeft, ’t Ge-
tal volledig zynde, tekent men, met een

Huk kryt , op de Schoe, de nummers, van
een af, tot zo veel als ’er mede gooien.

Voorts maakt men op den grond eene
groef, of meestal legt men een langen Hok
dwars op den grond; ter bepaalinge van
het perk, waar van daan men gooit; wor-
dende de gooi van een Gooier , die daar

over treed , voor niet gehouden. De
Gooiers vervolgens vaardig zynde , treed

nummer één eerst toe; hebbende, gelyk

ook zj-ne Medemaats , in den vuist een

zwaar end Houts, eigentlyk een Kneppel

genaamd, waar van het fpel Katkneppele?i

heet. Deezen Kneppel werpt hy met groo-

te kragt na den Ton, waarin de Kat opge-

Hooten is; en de Ton krygt, zo de Knep-
pel wel treft, fomtyds in eens een goeden
krak ; doch ’er word meest altyd vry wat
mis gegooid, of zoo geworpen, dat de flin-

gerende Ton ’er weinig door Jyde. Op het

gooien van Nummer een
,
gaat Nummer twee

flraks den weggeworpen Kneppel haaien,

volgens de wet van ’t Spel
, die hem , om

Rrrr 3 eene
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cene gewigtige reden, daar toe verbind.

Te weeten, de voorgaande Gooijer be-

houd zyn recht tot den prys, tot zoo lang

dat de volgende geworpen heeft; des hem
de prys toekome, indien hy ’t Vat zoo wel

getroffen heeft, dat de Kat intusfchen

ruimte hcbbe om ’er uit te fpringen: dus

wint hy, terwyl de ander den Kneppel

haalt, tyd en kans. ’t Is daarom vermaak-

]yk te zien, hoe vaardig elk zy om den

Kneppel ,
als het zoo naa is , te haaien

:

want al gooit hy mis , zoo behaalt hy nog-

thans den prys, indien de Kat uit den Ton
fpringt, binnen den t}7d, aan zynen gooi

verknogt. — Op deeze wyze gaat men
voort met gooien, tot dat ’er, nu een

hoep , dan een ftuk van de duigen
, afvalt,

en eindlyk de Ton geheel in duigen fpat,

of de Kat ’er uit fpringt; dat egter veelal

niet dan op ’t laatfte gefchied. De Kat
toch, door het fingeren van den Ton, in

bedwelming geraakt, en van natuure ang-

ftig zynde, blyft zoo lang in den flingeren-

denTon ,als’tmogeljTk is. Hierdoor gebeurt

het dikwils dat zy den Kneppel zoo ftevig

voor den kol krygt, dat zy voor dood
blyve liggen, en niet dan met den ftukken-

den Ton ter nederflorte; fomtyds blyft zy
ook wel , uit den aart geneigd tot klauwteren

,

aan de nagels hangen. Hoe ’t ook ga , zy
valt of fpringt eindelyk uit den Ton , en de

laatfte Gooijer, die dit tydftip treft, wint
den prys. Het gejuich gaat op, en den
Winner, befturven van blydfchap, word

van
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van elk geluk gewenscht. Intusfchen loe-

pen de Jongens naar de Kat; en die de-

zelve grypt krygt een fles ten loon. Als

dit Spel hier mede geëindigd is, gaat men
ten gelage, en de overige pryzen worden
met de Dobbelfteenen , waar van in ’t

vervolg nog wel iets nader , zoo men zegt,

vergooid. Ten laatfle dient hier nog ge-

meld te worden, dat men nu veeltyds, in

ftede van eene Kat , een Kaatsbal in den
Ton kuipt, die ’er dan, op dezelfde wyze
als de Kat, uitgekneppeld word. Dog hier

omtrent heeft dit onderfcheid plaats, dat

de Bal, als een Jeevenloos Lichaam, ’er

langer in blyft, of ’er ligter uitftuit. In-

dien ’t wyders gevalt , dat de Knep-
pel in den Ton geworpen word , moet
’er dezelve in blyven liggen , en men
moet terftond met een anderen Kneppel
werpen.
Tot deeze oeiFening , die in de plaats

van ’t Boogfchutten of Papegaaifchieten

,

in zwang is, behoort ook het Kneppelen
van den Paauw-, ’t welk van denzelfden aart

is als het Katkneppelen ; met dat onder-

fcheid , dat de Paauw, op den grond, met
de pooten aan een paaltje vastgemaakt, en
in geen vat gekuipt is. Dit Spel , thans

niet veel in gebruik
, is , fchoon rotgans

’er van gewaage, vermoedelyk nooit zeer

gemeen geweest, om dat de Paanwen te

kostbaar waren, en men anders hier toe

Ganzen gebruikte
; en zal flegts toevallig

gezien zyn door deezen Dichter, die ’er

Rrrr 4 in
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in zyne Boeren - Kermis het volgende van

bybrengt

:

Help Juno, roept van ver een Jonker, daar de

Tchaaren

,

By ’t knupplen van de Paauw, toefchieten en ver-

gaaren.

En verders

:

De Kerel grypt terftont een knuppel van de ftraat,

Hy zet zich in postuur, en ftaroogt daar hy ftaat.

Hy maakt grimasfen by dozynen onder ’t mikken
>

En gaapt zoo wyd , of hy den Vogel in wou flikken.

Ten lesten fmyt hy toe, en werpt uit al zyn magt;

Maar mist wel zeven voet , daar al het volk om lacht.

Naast dit Kat- en Paauwkneppelen telt

men het trekken van den Gans al mede
onder de vermaaken der Landjeugd

; dat op
tweeërleie wyzen gefchied. Volgens de

eerfte manier fpant men, even als by ’t

Katkneppelen , een lang overdwars gefpan-

nen Touw; men bind aan ’t zelve een
Gans , by de pooten , vast , en befmeert

deszelfs Kop met Vet of Zeep. De Knaa-
pen die, om prys, deezen Gans zullen

trekken, zitten op een Wagen, beftierd

door een Voerman, welke de Paarden ten

fnelfte doet rennen, of voorthollen. De
Gryper moet, onder het Touw gekomen
zynde, in dien vollen ren, den kop der

Vogel grypen; en de Vogel hangt juist op
die hoogte, dat de trekker moeite doen

moet
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moet om den Kop recht te vatten. Gelukt

het hem den Kop te grypen, dien vast te

houden, en af te trekken, zoo heeft hy
den prys behaald; maar meerendeels glydt

hem de gladgefmeerde Kop door de han-

den
;
en terwyl hy toegrypt , rydt de Wagen

onder hem weg ; waarop hy niet zeldei}

met een ongunlligen fmak in ’t wagenfpoor
tuimelt. Aartiger en minder gevaarlyk ge-

fchied zulks te water, alwaar men dit Spel

met Roeifchuiten oefent. De Knaapen,
die ’er zich toe fchikken, zyn doorgaans

bevaaren Gasten, die wel zwemmen kun-

nen: en de gladgefmeerde Gans hangt aan

een Touw, dwars over eene Vaart, Ri-

vier of Sloot gefpannen. Voorts zitten ’er

in een Roeifchuit twee flukfche Roeigas-

ten; en hy, die den Gans trekken wil,

Raat, met het bovenlyf naakt, of ook in

’t Onderhemde, en ’t Onderbroekje, ag-

ter in de Schuit op de ftuurplegt. Zoo dra

het fein gegeeven is, roeien de Roeiers

ten gezwindïle voort, en de Schuiten vol-

gen naar het nommer, of de bepaalde

beurt, agter elkander. De eerfte trekker

komt onder de lyn by den Vogel, en grypt

toe, maar rolt, indien hy misgrype, in ’t

water; een ander volgende vat den Gan-
zenkop al eens handig in den vuist ; doch

,

de Roeiers voortroeiende , en hy vasthou-

dende , ontflipt hem den prys , dat hem
mede in den plas doet rollen. Zy zwem-
men fluks weder aan boord , en herhaalen

de greep op nieuw , tot zoo lang eindelyk

Rrrr 5 een
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een van allen den Ganzenkop aftrekt, en

met den Prys gaat ftryken. Deeze dus ver

gemelde vermaaken, die thans op maar
weinige plaatzen bekend zyn, waren in

vroeger dagen zeer gemeen , en wierden

zelfs onder het geleide van Pypers. en
Speellieden geoeffend. Ten getuige hier

van ftrekt eene fraaie Kunstprint van den
beroemden Schilder h. bol , welke barth
de momper in plaat gebragt heeft, waarin

ons dit Spel, met alle deszclfs omftandig-

heder, naauwkeurig vertoond word: ook
vindt men van dit Ganzentrekken op den

Wagen, het Paauwkneppelen en ’t Ring-

fteeken, eene vry nette afbeelding in ’t

Prentje van rotgans, werwaards wy den
Leezer verder wyzen.

Men voege voorts, als zeer wel by ’t

voorige pasfende , hier nevens het fnyden

naar den Vogel; dat onder eenige Landlie-

den aldus toegaat. Men hangt een Haan
of Eendvogel, aan een lang dwars touw,
met het hoofd naar beneden; en blind de

geenen die ’er naar fnyden willen. De ge-

blinddoekte Snyders treeden dan op een

teltred naar den Vogel, en fnyden zoo
lang, tot dat een hunner den Vogel in eens

den kop affnyd. Dit Spel baart grappige

vertooningen ;
dewyl de Knaapen , die ge-

blind zyn , meestal zeer verre van den Vo-
gel aftreeden; iets dat het Blindemansfpel

in ’t algemeen eigen is.

Het gewaagen van dit Spel herinnert ons

ook het Handjeplak, en wel by uitftek het

Noord-
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Noordhollandfche of Haarlemmer Handje-

plak; ’t welk, om dit met een kort woord

te melden, hier in beftaat. Twee geblind-

doekte Knaapen liggen beiden ieder met
het hoofd in ’t Schortekleed van twee
Meisjes ; de eene Knaap , die ’t met de

omftaanden eens is , klopt altoos in de hand

van den tweeden, en raad mede naar een

der omftanders ; waar door de andere,

geen argwaan op zyn medegeblinden heb-

bende, dikwils vry lang ten doel van ’t

Speelgelach blyft. Van welken aart mede is

het Oogjepink, ’t welk ook door de mis-

leiding van met twee vingeren te blin-

den , door den blinder en klopper te gelyk

gefchied.

Thans zouden wy niet oneigen kunnen
overgaan tot onze Harddraaveryen en Paar-

denwedfpelen ; als eene natuureigen oefe-

ning der Hollandfche, vooral der West-
vriefche en Vriefche,* Natie. Hierin ver-

toont zig nog die oude mannelyke aart

,

daar tacitus van fpreekt; getuigende, dat

de beste Ruiters, ten zynen tyde, onder
onze Landzaaten gevonden wierden ; en dat

hunne Jongelingen zig al vroeg in ’t behan-

delen der Paarden oefenden. Veelligt is

ook, uit dien hoofde, het PaardjeTpelen

,

en ’t Paarden Poppengoed
,
zo gemeen on-

der de Duitfchers en Nederlanders. Doch
het befchouwen van ’t een en ’t ander, hier

toe betrekkelyk, ftellen wy uit, tot dat

wy de Paarden zelven ten onderwerpe on-
zer befchryvinge zullen hebben.
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De Wedloopen der Paarden dan daaf

laatcnde ,
zullen wy voor tegenwoordig

het oog vestigen op de Wedfpelen onzer

Natie met Zeilfchuiten , welken niet min-

der opmerking verdienen; te meer, daar

dit vermaak onzer Natie byzonder eigen is.

Men vind van de meeste oeffeningen onzer

Landzaaten een fpoor in de aloudheid; dan

dit vermaak was den Ouden onder ons on-

bekend; of men moest het zelve willen

zoeken in de Romeinfche en Griekfche

Roei- en Zeilftryden ; waar van men vir-

gilius, in zyn Eneas , breed genoeg heeft

hooren opzingen ; die ’er egter eene zeer

flaauwe overeenkomst mede hebben, om
dat ze meest uit Roeifpelcn befton-

den. Ook is het zeker dat onze Natie,

fchoon al vroeg kundig in het bevaaren

der Rivieren, en zelfs in Scheepsftry-

den op den Rhyn, waar van de fcheeps-

ftryd van civilis tegens classicus, en
de overtogten onzer Batavieren met cae-

sar naar Brittannien, ten getuige ftrek-

ken ,
in deeze kunst oudtyds min ervaaren

was, dan in de Land- en Ruiterftryden

:

waarom ook tacitus ’er geen byzonder
gewag van maakt. Dan hier omtrent heeft

zig , om zoo te fpreeken , een geheel an-

der Tooneel onder onze Voorouders geo-

pend , zints hunne Scheepsvaart zeer ge-

zegend toegenomen zy. Van dien tyd af

hebben onze Zeehelden zoo veele Zeetro-

pheen, tot roem van ’t Vaderland, ge-

draagen , als oud Rome zegenpraalende in-

tre-
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treden haarer Keizeren tellen kan. Ter
dier oorzaake was ons Land al voor eenïge

jaaren, en nog heden, onder de gedugte

Zeemogendheden te tellen; en dit heeft ee-

ne algemeene neiging voorde Scheepsvaart,

inzonderheid by de Hollanders, te wege
gebragt. Men vind, uit dien hoofde,

myns weetens, nergens een Volk, waar-

onder men zoo groot eene verfcheidenheid

van maakfels van Schepen heeft , en waar on-

der men zig met meer fpitsvindigheid in ’t

maaken van allerleie ligtzeilende Scheperr

oeffsnt; en vooral geen Natie, waar on-

der men zooveel op heeft, met vermaak-

lyke Zeilpartyen ; daar de Ingezetenen aan

de Zaan, het Haarlemmer Meir, het Y,
en de Maas, in uitmunten.

Het is een Hegt Land , zeggen de Hol-
landers, daar ’t niet eens in ’t jaar Kermis
is ; en even zoo is het ook een flegt Dorp,
dat aan bezeilbaare wateren ligt

, daar men
niet nu en dan eene vrolyke Zeilparty heefc.

Dezelve gaat, met ligt vaartuig, Noord-
hollandfche Boeijertjes , of Zuid-hollandfche

Snebben, gemeenlyk aldus toe. Men be-

paalt een Dag, om, weer en wind dienen-

de, te zeilen; na dat de Waard eenige

Vlaggen, van meer of mindere waarde,
ten pryze gefield heeft. De Liefheb-

.
bers komen byéén ; men neemt de Schui-

ten op; men zoekt zyne portuurs in ’t

zeilen , tot dat ’er een zeker getal by-
één koppelt, dat denkt elkander aan te

kunnen; en men kiest een Vlag uit, naar

web
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welken men zeilen wil. By de inteke-

ning zegt de Waard ieder Intekenaar één

Fles Wyns toe, elk betaald zyn portie, en

die den Vlag mogt haaien belooft gemeen-
Jyk zes Flesfen in ’t gelag te zullen geeven.

Straks werpt men om den rang van ’t lig-

gen in ’t afzeilen , om naamfyk best van of

aan den wind te liggen , dat van het lot af-

hangt. Zoo dra de loting gedaan is, treed

ieder in zyn Vaartuig; men fchiet boord
aan boord naast elkander; men haalt de Zei-

len op, en elk ftelt zig fchrap om op het

fein af te fleeken; ten einde, naar de vast-

geftelde affpraak, om den Vlag te zeilen;

welke affpraak inzonderheid hier op uit-

komt. Men zal, by het afReeken , maar
éénen zet met haak of boom doen; voorts,

onder zeil zynde, geen boom, haak of
riem gebruiken; en, zeilende , aan elk zyn
behoorlyk vaarwater vry laaten. De een
zal den ander door geenerlcie listen belem-

meren; met, by voorbeeld, Reenen, of
vuil, looslyk aan iemands Roer té binden,

of wat van dien aart meer zy; hoedanige

praktyken nog al eens plaats hebben. Ook
Raat het niemand vry, zyne Schuiten in ’t

afvaaren te fmeeren , fchoon ’t geoorlofd

zy met eene bevoorens fchoongemaakte en
verschgeteerde Schuit te komen. Wyders
moet de agterfle, in ’t zeilen naar ’t einde

van ’t vastgeRelde perk, de Rreek volgen,

die de voorRe genomen heeft, zoo lang de
voorRe het geflelde perk niet voorby zeilt.

Intusfchen Raat het den agterkomenden
Zei-
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Zeiler vry, om den voorften binnen dit

perk , ’t zy boven of beneden , voorby te

zeilen ;
en als de voorfte hier door de ag-

terile word , moet deeze zig wederom naai-

de ftreek van den voorften fchikken ; en

dus moeten zy allen elkander in dezelfde

lïreek volgen. Ook is ieder Zeiler, aan ’t

einde van ’t perk gekomen zynde , verpligt’,

een zekeren Hok of haak, aldaar uit het

Water uitfteekende , hoedanig een ’er ook
ter plaatfe, daar zy zullen aanlanden, ge-

ftoken is, aan te raaken; ten welken einde

’er eenige Schouwers mede zeilen ; fchoon

de Zeilers zelven ’er zeerwel op letten. Vol-

gens deeze affpraak nu vangt het zeilen

,

op het gegeeven fein, aan. De Scheeps-

gast zet zyne Schuit met den haak van den
wal, en gebruikt alle zyne handigheid en
vermogen , om der Schuit eenc goede
vaart te geeven; waar door de fterkftc en
handigfte, met den wind van den anderen

te winnen ,
niet zelden veel voordeels be-

haalt. Straks dryven de Schuiten los, en
beginnen zig te verfpreiden ; hier en daar

hangt men nog wat op elkanders zeilen ; elk

giet water wat hy gieten kan, om met natge-

maakt doek des te fcharper te zeilen; en

ten laatfte fcheid men van één , onder het

handgeklap van veelen
,

die dit aangenaams

. Hollandfche Stroomvermaak van den wal

befchouwen. Ieder hunner tuurt ; en men
hoort, naar dat ieder den Zeiler toegedaan

is, nu den eenen, dan den anderen, den

Prys reeds toewyzen : fommigen waagen ’t

\
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zelfs om ’er op te wedden; en ieder

wenscht met drift, dat het hem fnogelyk

ware, de Schuit van zynen Vriend voort

te duwen. Eindelyk keert de Vloot; twee

of drie zitten elkander in ’t zog; nu wint

deeze een gang in ’t laveeren; dan fchiet

de ander door een knipfchoot voor uit ; men
nadert allengskens den wal; ’er ftaat al een

rappe gast op de voorplegt , met het touw
in de hand , om , zoo dra hy kans ziet , op den
wal te fpringen. Half kans zelfs maakt hem
Hout; die eerst op den wal fpringt heeft

den Vlag
;
hy fpringt toe , half in ’t wa-

ter, half op het Land; hy is de eerfte, en
wint dus den prys. Daar hoort men het

gejuich en ’t handgeklap; daar draaien de

Schippersmutfen drie en driewerven in de

hand; de drang geleid den overwinnaar
naar den gewonnen prys; deeze ftrykt den
Vlag van den Stok; en eer zyne partyen

den wal bereiken, ftaat de Vlag al op de
mast van zyn vaartuig; dikwils met een
Haneveer, het oude Hollandfche teken van
kampen , ’er boven op. Intusfchen komen
de anderen aan den wal. Nu praat ieder

van de kunst |van zeilen. Had ik dien ee-

nen gang gewonnen, zegt deeze, dan had
ik den prys behaald. Ja had ik, laat zig

een ander hooren, toen dat luwtje niet ge-

troffen ; of was ik gints niet onder de zei-

len van dien of geenen gekomen , my was
de Vlag geweest, ’t Is geen wonder , zegt een
derde, wat heeft hy een zeil op! Welk een

fok ftaat ’er by ! Myne fok is te kleen ,
enz.

Dus
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Dus zoekt een ieder zyne verfchooning.

Doch daar komt de overwinnaar; prat op
zyne kunst hoort hy de praat; zyn portuur

komt hem wat na; ftraks is ’t woord, ik

vaar tegens u; ik zal in uwe Schuit over-

flappen, ftuur gy de myne; ik waag ’er

den Vlag aan. ’t Kan niet af, men vaart

op nieuw ten tweeüryd; en dikwils ziet

men de kunst dan op den hoogften trap*

Men ftelt met regt geen kleene eer, in te

toonen dat men zeilen kan, op welke Schuit

men ook Schipper zy; en deeze tweede
Zeilparty ftrekt om wel dra te doen bly-

ken , wie baas is. Dog gemeenlyk zyn zul-

ke gasten beiden gaar; en de Knaapen, ee-

nige aankom elingen of blufaarts uitgezon-

derd, weeten na genoeg, hoe zwaar elk in

de zeilkonst weege. Voorts eindigen dee-

ze Zeilpartyen meestal met een vrolyken

dronk, en andere vermaaklykheden
; waar

onder dikwils weddenfchappen , tegens een
volgenden bepaalden tyd, aangegaan wor-
den. Somtyds valt ’er ook wel eens een
vegtpartytje voor; doch de befchaafdheid

heeft thans zoo veel veld gewonnen , dat

zulks nu minder dan eertyds plaats hebbe.

Dit foort van Zeilfpelen is bovenal aan de
Zaan , het Haarlemmer Meir , en elders in

Rhynland, zeer gemeen. Maar boven-
dien zyn ’er , inzonderheid te Rotterdam
‘en Amfterdam, aanzienlyke Zeilfpelen be-

kend, onder den naam van Admiraalfchap
Zeilen; die, vooral door de Inwoonders der
laatstgemelde Stad, jaarlyks met veel pragt

III. deel. Ssss en
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en kosten gehouden worden. Men verdeelC

een aanzienlyk getal Boeijers, Jagten en

Sloepen , naar de wyze eener Scheepsvloot,

onder den Admiraal , Vice-Admiraal , Schout

by Nagt, en verdere VJoothoofden. Elk

laat naar zynen rang den Vlag van com-
mando van mast en agterfteven waaijen,

terwyl de overigen in de vereischte orde

met hun voortzeilen. By die gelegenheid

maakt men ook wel party, om op wed*
denfchap , om prys , of eenige andere ver-

maakelyke party te zeilen. Men hoore hier

van klaas bruin, in zyne Zuid-Holland-

fche Arkadia , aldus zingen:

Dat wy de Zomervreugd nu melden , daar deez
Vliet {*)

Gelegenheid toegeeft ,’t geen eens in’t jaar gefchied.

Als d’agtfte maand is op haar beurt in ’t licht ver-

fcheenen

,

Die haaren naam van Vorst Augustus fchynt te ont-

leenen

,

Wanneer men van geen vorst , maar heete dagen weet

,

Maakt elk , die op deez’ ftroom een Jagt houd , zich
gereed.

Wat weet de weelde niet tot voedzel aan te rechten ?

Men bootst een fcheepsftryd na, men noemt het
fpiegelvegten

;

Men kiest een’ Opper- en een’ Onder-Admiraal

;

Men maakt een Schout by Nacht , op dat aan deeze
praal

In allen deelen niets mag tot hun wit ontbreeken.

Hier word een Prinfevlag van acht’ren opgefteeken ;

Elk

(*) Te weeten de Amftel.
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Elk plant een hancveer, op ’t toppunt van de mast,

En daagd zyn vyand uit, die op zyn voordeel past;

En tragt , door vlyt, de loef te winnen onder ’t

gieren.

Wat ziet men van de nok al lange wimpels zwieren ?

Elk haalt het zeil in top
;
— — —

-

Nu zeilt de ganfche vloot met blydfchap naar de
Stad.

Elk bied den winnaar heil met zyn gewonnen fchat,

Die in geen wisfelbank voor hem word aangefchre-

ven

,

Maar in ’t gelag betaald, enz.

De Zeilfpelen op den Amftel, hoedani-

gen ook op het Y plaats hebben, worden
hier vry netjes afgefchetst. Onze Zede-

dichter heeft in deeze zyne befchryving

eenige fcherpe Zedelesfen gevlogten, die

wy overflaan; oordeelende dat men dit

Huk, fchoon de misbruiken altoos te wraa-

ken zyn, met wat meer infchiklykheid be-

hoort in te zien; daar wy in foortgelyke

oeffeningen , eene recht Hollandfche geaart-

heid tot manlyke en ftöute Zeebedryven.

hefpeuren. De kostlyke pragt, welke by
die gelegenheden plaats heeft, fleept, ’t is

waar, onnoodige geldfpillingen met zig;

. doch indien ’er geene veragtelyker dan
deezen waren, zou ’er, denklyk , minder
Hof tot berisping weezen. Het misbruik is

in alles kwaad; maar ’t is haatlyker in

vreemde ongebondenheden, dan in geval-

Ssss 2 len
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len van eene rechtaartige HolJandfche gulle

vreugde. En men kan , alles wel ingezien

zynde, niet nalaaten te erkennen, dat on-

ze Scheepsfpelen , benevens de Harddraa-

veryen, als ze maar binnen behoorelyke

paaien gehouden worden , te tellen zyn on-

der de eerlykfte en deftigfle vermaaken

des Vaderlands; daar ze gefchikt zyn

om Zeelieden en Ruiters te vormen; of

ten minfte een inborst aan te kwee-

ken , die den Landaart eigen en nuttig

is; des zoodanige vermaaken natuurlyk

tot de Manlyke oeffeningen des Volks be-

hooren.

Wyders zou men hier ook nog in aan-

merking kunnen neemen de Roeifpelen;

doch dewyl onze Zeefchepen het Roeituig

niet gebruiken , en ’er hier te Lande geene

flaaffche Roei-Galeien ,
gelyk in de Mid-

dellandfche Zee, uitgerust worden, zoo
valt hier van niets byzonders te melden.

Alleenlyk is het nog hier en daar gebruike*

lyk , op byzondere weddenfchappen tegen

elkander te roeien , of iemand te blinddoe-

ken ,
en hem dus te laaten roeien : en wel-

ke vermaaken ’er meer van die natuur met
kleen vaartuig genomen worden. Dog in

Rede van ons hier mede , als van geen be-

lang zynde, op te houden, gaan wy liever

over ter befchouwinge van een ander ver-

maak ; dat mede wel op het Water geno-

men word, maar dan, wanneer de Vorst

het zelve tot Ys heeft doen ftremmen.

Men noemt het thans Schaatsryden , en in

vroe-



van HOLLAND. 1367

vroeger dagen heette het niet onaartig gly-

den op SchoverJingen.

Deeze Lichaamsoefening is den Hollan-

deren, Vriezen en Stichtfchen zoobyzonder
eigen , dat zy ’er onder alle de Europifche

Volkeren in uitmunten. Een Duitfcher,

een Franschman, en een Engelschman flaat,

als hy deeze nationaale oeffening voor de
eerflemaal ziet, verftomd, over de vaardig-

heid onzer Landgenooten in deeze kunst. Het
komt een Vreemdeling,die gewoon is aan ’t

langzaam overreizen van hooge Bergen , of
gaan langs zandige en heuvelige Heiden en
Valleien , als een wonder voor s dat een
rappe Schaatsryder eene geheele dagreis in

weinige uuren aflegt; daar hy, in één uur,
drie en meer uuren gaans vordert. Uit

dien hoofde baart zulk een Schaatsryder,

te Londen, te Parys of Rome, niet min-

der verwondering, dan hunne Koorddan-
fers, Springers, en dergelyken, in onze
Gewesten, ’t Schynt den Vreemden onge-
loovelyk, dat een floute Vriefche of fluk-

fche Hollandfche Schaatsryder, in één kwar-
tier, een uur wegs af zou leggen; en in-

tusfchen zou ik evenwel duizend getuigen

deswegens kunnen aanvoeren. Men houd
deeze Lichaamsoeffening met recht voor
eene der fterkften en geweldigften

; waar-

om ook de Engelfchen , die natuurlyk zeer

gefield zyn op fterke Lichaamsbeweegin-

gen, zelden in dit Land lang verkeeren, zon-
der ’er veel werks van te maaken, om goe-

de Schaatsryders te worden. Ik heb En-
Ssss 3 gel.
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gelfchen gekend ,
die ’er dermaate op ver-

hit waren, dat zy ’er geheele dagen ge-

noegzaam aan belteedden ; met dat gevolg

,

dat zy , in twee of drie dagen , ten kosten

van cenige blaauwe oogen en ongelukkige

deuken, als baazen voortreeden; daar de

Duitfchers wel maanden toe noodig heb-

ben, en de Franfchen, hoe vlug anders,

zelden toe komen.
Het Schaatsryden , of het glyden op

Schaatfen, hebben onze Voorvaders, vol-

gens het gevoelen van den geleerden bal-

dttinus (*), ontleend van de Noordfche
Volken, die op lange Houten Schaatfen

over de fneeuw glecden
;
welk gebruik ook

nog by de Lappen bekend is. Voorts heeft

de gelegenheid, van hier te Lande over
glad ys te glyden, gevoegd by do kundig-

heid die onze Voorzaaten van ’t Yzer-

fmeeden hadden , hen zulke glyfehoenen

van Yzer doen uitdenken, ’t Zou niet on-

eigen weezen, hier eene afbeelding van
deeze Vaderlandfche Glyfehoenen te plaat-

fen , om derzelver gedagtenis voor den Na-
komeling te bewaaren ; dan ’t Raat niet te

vreezen , dat derzelver maakzel ligt uit het

geheugen zal gcraaken, zoo lang de Hol-

landfche Hemel de beurtwisfeling van Win-
ter en Zomer ondergaat, en ons Gewest
door Menfchen van eenig vernuft en oor-

deel bewoond word. Hy, dien ’t geluste ,

kan ook derzelver afbeelding by gemel-

den

C*3 Zie b A l d u i n ü s , de CaUeo Antiqw.
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den BALDUiNUs vinden ; en wy kunnen des

volftaan, met ’er flegts eene beknopte be-

fchryving van te geeven. Eene Schaats,

of Schoverlingjdan beflaat uit een glad van

vooren omgekromd Yzer, van eene meer-

dere of mindere lengte; doch ten minfte

zoo lang als ’er vereischt word , om het

evenwigt van het in het voortryden over-

hellend Lichaam te bewaaren, en tevens

met den voet over de oneffenheden heen
te glyden. Op en aan dit Yzer is gehegt

een Hout, naar de gedaante en lengte van

eens menfehen Voetzool, en dus gefchikt

naar de grootte van den perfoon. Deeze
houten Voetzoolen, met het Yzer ver-

knogt, worden, door middel van banden,

om de Voeten vast gebonden, op eene
foortgelyke wyze, als de oude Romeinen
hunne Voetzoolen droegen. Dit is de ge-

woone toeftel eener HolJandfche Schaatfe

;

doch, gelyk alles met de mode verandert,

zoo heeft dit ook omtrent de Schaatfen nu
en dan plaats. Onze oude Landzaaten

maakten ze zeer lang, tot aan ’t voorfte

einde met Hout beldeed; en fommige
groote baazen beminnen ze nog, om dat

ze ’er meer kragt mede kunnen oeffenen.

Thans vind men ze egter meestal korter,

en de Yzers flegts zoo ver met Hout be-

kleed, als de Voetzool zig uitftrekt, dit

noemt men halve Houten. Voorts heeft

men ’er ook met Koperen of Yzeren Zool-

plaaten; en fommigen laaten ’er lederen

Schoenen om maaken; deeze fchroeft de

Ss ss 4 Schaat-
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Schaatfen aan den Schoen; en geene ver-

kiest riemen, waar mede hy de Schaats

aangespt ; doch een recht Liefhebber houd
het gemeenlyk met banden, als de gereed-

fle en beste wyze om de Schaats vast aan

den voet te binden.

Wat nu voorts de manier van Schaatsry-

den betreft, dezelve is overbekend, en
ieder weet, wat buiten en binnen overry-

den beduid. Alleen Raat hier omtrent aan

te merken , dat ’er by Lieden van verfchil-

lende Streeken eene zigtbaare verfcheiden-

heid in plaats heeft; en dat ze ’er gemeen-
lyk meerder in bedreeven zyn , naar maate

dat ze aan grooter waters of plasfen woo-
nen. Over ’t geheel munten de Hollan-

ders, vooral de Water-, Rhyn- en Delf-

]anders, benevens de Katwyker Zeelieden,

uit , in het buiten overryden ; het cierlyk

en kunftig zwaaien en draaien ; en ’t maa-
ken van allerleie krullen. Men vind ’er

die on eiken flag, ter weder z}^den, drie,

vier, en meer roeden kunnen overzwaaien;

ja, dat een wonder fchynt, met de Schaats

een geheel Alphabet in Trekletters op het

Ys tekenen: anderen toonen hunne vaar-

digheid in met de Sch&ats verkeerd, of ag-

teruit voort te ryden, en wat dergelyke

kunstjes ’er meer zyn. Hier van maaken de

Vriezen zo veel werks niet; deezen ryden
daar en tegen meer recht voor uit, en, zoo
als men zegt, binnens beens; zy Joopen,
als ’t ware, en hier door winnen zy het,

over ’t algemeen , in ’t hard en fpoedig ry-
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den, en in ’t vast ftaan. Men heeft hon-

derden van voorbeelden , die , tot aller

verwondering, getuigen, hoe vast en vlug

deeze onze Nabuuren in die kunst zyn ; dat

dikwerf gelegenheid geeft tot groote wed-

denfchappen ; dan , in ftede van hier op ftaan

te blyven, zullen wy liever nog agt gee-

ven op den invloed, welke deeze eigenaar-

tige Hollandfche oeffening oudtyds op het

gedrag der Natie gehad heeft, en in hoe
verre zulks nog heden ftand houd. Voor
ongeveer eene halve Eeuw waren de Hol-

landfche Vrouwen, en zelfs Dames van

aanzien, ook groote baazinnen op hetYs:
de toegevroozen Stroomen krielden, niet

flegts van Menfchen uit den Burgerftand

,

maar ook van Jonkers en edele Juffers.

Het aanbinden van de Schaats aan den te-

deren Voet eener fchoone Juffer, was ee-

ne der grootfte hoflyke gunften voor een
geestig Edelman; en zyne heuschheid had
gemeenlyk ten gevolge eene eerlyke kus

van dankbaarheid. De Wintervreugde droeg

een openbaar getuigenis van de oprechte

gemeenzaamheid der Hollanderen ; eene

Hooffche Dame reed met vermaak onder
een koppel flukfche Boerengasten

; en een
welleevend Edelman bood beleefdlyk de
hand aan een kittig Boerenmeisje , om haar

ter Schaatfe te geleiden; dat gelegenheid

gaf tot de fpreekwoorden : Op ’t Ts kent

men ’s Lands wys ; op ’ t Ts is alles gemeen , die

geen Meid heeft kiest
9
er een

;

met meer der-

gelyken. Maar deeze gewoonte loopt ten

Ss ss 5 cin-
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einde in onze dagen, daar alles, wat niet

naar den hovaardigen fmaak der Vreem-
den is, niet deugt. Onze Lieden van aan-

zien houden het Schaatsryden tegenwoor-

dig veelal voor een laag vermaak van den
gemeenen Man ; alleenlyk word ’er hier

en daar nog eene rechtfchapen Hollandfche

Dame, hoedanigen ik nogwelkenne, ge-

vonden , die
,

zig weinig aan gemaakthe-

den bekreunende, zig deezer eerlyke en
gezonde oefteninge niet fchaame. Onder
de Dorpelingen evenwel ryd de Sexe ook
nog op Schaatfen, en men vind weinig

Landmeisjes die ’er zig niet in oeffenen;

doch als de Vrouwen gehuwd zyn , en de

Huwelyksvrugten voor den dag beginnen

te komen, raaken de Schaatfen mceren-
deels op het zolder. Ter dier oorzaake

ziet men nu bykans alleen Vrysters en
Jonggetrouwden,met hunne Dorpknaapen,

op het Ys. De Boerenjeugd maakt dan
dikwils party, om famen uit ryden te gaan

;

een {leep van dertig of meer perfoonen

,

hebbende ieder Knaap zyne Vryster agter

zig , ryd hand in hand geflaagen , en maakt
een langen flinger , waarin de Meisjes niet

weinig voortgezeuld worden. In zulk een

geval draagt men altyd zorg, om de beste

en flerkfte ryders voor op te zetten ; de
zwakker in ’t midden te plaatfen , en ’t kop-

pel met goede Schaatsryders te fluiten.

Slag houden is dan de zaak; cn zoo dit

wel in agt genomen worde, geeft het

eene aangenaame vertooning van evenre-

di-
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dige beweegingen ; vooral indien zulk een

lange fleep getyktydig, nu op de eene, dan

op de andere zyde, overglyd; wanneer ook
het gezwaai der Vrouwenrokken , op de

flukfche beweeging van welgefchaapen

Meisjes , der vertooninge eene aartigheid

b}’zet. Ieder, die in zulk een fleep voort-

ryd, mag niet los Jaaten , voor dat men
ter bedoelder plaatfe komt; en daar geko-

men zynde, maakt de voorryder altoos een
gier; hy draait zig met eene fterke vaart

om, en, terwyl by vast voortglyd, volgt

de geheele fleep, welke in die Vaart een
cirkel maakt. Zoo men niet wel houd , of

niet vast op de Schaats ftaat, word de

kring gebroken; als ’er één valt, tuimelt

gewoonlyk de geheele agterfleep, en dit is

veeltyds de bedoelde kneep, om elkander

eens te doen rollen ; dat fomtyds niet

gunftig, en zelden zonder een blaauwen
ïcheen afloopt; doch wat deert een fris-

fchen Kaerel een kleen ftootje, en der

Jeugd een weinig ongemaks, in ’t bywoo-
nen van een gul vermaak. Men pleistert

ten laatfte; men drinkt eene kanne warm
Bier of Wyn ; en

,
’s avonds thuis geko-

men, vermaakt men zig aan den Haart;

daar elk zyn avontuur vertelt.

Intusfchen hebben ook de gehuwde Vrou-
wen haar deel in ’t Wintervermaak; den*
zulken, nu door de Huishouding en de
Kinderen belet, dat haar van ’t Schaatsry-

den af doet zien, komt de Ysflede te pas.

’Er is fchier geene Huishouding, of dezel-

ve
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ve heeft zulk eene Slede; en fommigen
derzelven zyn zeer pragtig, met allerleie

koleuren afgezet, of met beeldwerk be-

fneedcn en befchilderd; gemeenlyk met
Wintergezigtjes , Schaatsryders

, de Vier

Getyden des Jaars, of iets dergelyks; ook
pronken ’er, ten platte Lande, zeer vee-

len met het Princewapen. Oudtyds wiel-

den ze ongemeen konftig befchilderd; ik

heb ’er nog gezien van de hand van den

konftigen jan steen, van goijen, en

EZajas van de velde ; daar men de pa-

neelen uitbrak, om ze tot Kabinetftlikjes

te fchikken. Men maakte de Sleden toen

meestal in de gedaante van een Krulfchaaf

der timmerlieden; nu zyn ze veelal in die

der Arrefleden ; dog meerendeels verkiest

men thans, om ’t gemak, die der Boeren-

lieden; zynde van eene vierkante gedaan-

te ,
die van vooren wat oploopt. Op dee-

ze Sleden ftaan, even als op de Boeren-

karren en Wagens, ten blyke van den
Spreuklievenden aart der Natie , dikwils al-

lerleie Rympjes en Spreukjes , waar onder
ook wel beeldfpraakige figuuren. Dus heb
ik ’er, by voorbeeld, eene gezien, op
welke ik las: Wie kan (hier voor ftond eene
gefchilderde Bierkan) keeren de hand (hier

voor Hond eene hand gefchilderd) des Hee-

ren , enz. In zulke YsPeden, welken ge-

meenlyk van die grootte zyn , dat ’er twee
Menfchen bekrompen in kunnen zitten, zet

zig Moeder en Kind , en Vader fchuift de

Slede op Schaatfen voort; om zyne Egt-

ge-
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genoote tot vermaak, over ’t Ys,naar dee-

ze of geene plaats te fleeden. Op een an-

deren tyd doet men den Kinderen dit plai*

zier; en de Vryers zyn meermaals gewillig

om de Vrysters in dit Wintervermaak te

doen deelen. Daar benevens is ’er, als de

Straaten en Wegen met Sneeuw bedekt

zyn, niets gemeener in onze Hollandfche

Steden en Dorpen , dan des avonds , in den
Maanefchyn, de Vrouwen en Vrysters de

Stad of het Dorp rond te fleeden ; daar de
jonge Knaapen en Mannen een goed zweet-

je uit kunnen haaien. Te Amfterdam en
elders, noemt men dit fchuiven , duwen y

Jleeduwen, goejannen , enz. By deeze Sle-

den komen voorts nog de Arrefleden, die

men ook wel Narrefleden noemt; waar
mede men pragtige Sledevaarten houd ; wel-

ken hier te Lande zoo kostbaar en vinding-

ryk, als ergens, uitgevoerd worden ; doch
van deezen zullen wy, onder ’t artikel der
Harddraavery en PaardenoefFening , nader
fpreeken.

Wy wenden ons des thans liever tot een
ander Wintervermaak, te weeten , dat

van te zeilen over ’t Ys, het welk den In-

woonderen onzer Provinciën, en vooral
den Hollanderen en Vriezen, b}^zonder ei-

gen is. De Natie, gelyk we alvoorens ge-
meld hebben, op de Zeilkunst gevat, wist

al voor eenigen tyd Vaartuigen uit te den-
ken, waar mede men, met behulp der
windkragten , over het Ys kan zeilen

,
ge-

lyk men anders op de vloeibaare Stroomen
doet.
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doet. Men neemt naamlyk een Schuitje,

Bootje of Scheepje van een gewoon maak-

fel, ter lengte van ongeveer tien tot vyf-

tien voeten, of wat langer: dit Vaartuig

plaats men op eene dwarsplank , die de

lengte van de helft of twee derde van ’t

Schuitje heeft, en voorts zoo dik en breed

is, dat dezelve van eene genoegzaame
flerkte zy, om de zwaarte van ’t Scheepje

te kunnen draagen, zonder merkbaar door
te buigen. Aan de uiterfte einden van
deeze dwarsplank, van onderen, zyn twee
houten Blokjes , met gladde yzers , die

zwaarder , doch verder den gewoonen
Schaatsyzers niet ongelyk zyn ; zoo dat het

Vaartuig, op de plank geplaatst, als op
twee Schaatsyzers Raa. Men Relt het Vaar-

tuig boven op het midden van die dwars-

plank , en wel in diervoege , dat het voor-

Re gedeelte, van den Voorfleven tot aan

den Mast, over de plank heen fchiete, of
dat de Mast nevens den voorkant van de

plank kome te Raan. Wyders hegt men,
onder aan het agtereinde van dit Ysfchui-

tje, een Yzer, daar het zelve van agteren

op rust, wanneer het Roer ’er niet aan

is; ’t welk tevens dient om te beletten,

dat het Roer, by flilte, te diep in ’t Ys
fnyde. Dus Raat het geheele Lichaam als

op een driehoek, zoo dat de zwaarte van
’t gantfche Vaartuig op deszelfs recht door-

fnydende lyn ruste. Ten einde nu dit

Scheepje zeilvaardig te maaken, hangt men
aan den achterfleven, die recht in ’t lood

Raat,
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Raat, een Roer, dat van onderen niet een de

fcherp Yzeren Mes, of ook wel met twee land-

fleepyzers, voorzien is. Het Roer, dus SCIIE

toegefleld, rust van onderen op hetYs,
*

en word voorts in ’t Schuitje , even als an-

dere Stierroeren , met een heimftok be-

Rierd. Voor ’t overige is de toeflel

der zeillaadje na genoeg dezelfde als die

van andere Zeilfchuiten. Men bedient zig

alleenlyk van een gewoon Zeil en Fok;
doch dezelve zyn genoegzaam wel twee-

maal zoo groot, als die, waar van men, in

’t zeilen op de Stroomen
,
gebruik maakt.

De Mast, welke eene naar ’t Zeil geëven-

redigde grootte en zwaarte heeft, is met
een Stag op den Boegfpriet, of VoorRe-
ven, voorzien, en heeft daar benevens

twee Hoofdtouwen, welken ter wederzy-

de aan de uiteinden van de uitReekende
dwarsplank vastgemaakt worden. Hier by
heeft men eindelyk nog al het benoodigde
Touwwerk, dat te Rade kan komen; en
daar mede is het Ysfchuitje zeilvaardig. Al-

leenlyk Raat hier nog te melden , dat men
zig in deeze Vaartuigen gemeenlyk be-

dient van een Bezaan-Zeil , dat vermoede-

lyk zoo veel zegt als een Zaan-Zeil, een
Zeil dat inzonderheid aan den Zaankant ge-

bruikelyk is. Men heeft naamlyk grond

om te denken, dat de Ingezetenen aan de

Zaan dit fatzoen van Zeil uitgevonden heb-

ben; en ’t is bekend, dat zy, van ouds

her, het zelve veelvuldig gebruikten; als

mede dat die Bezaanen , of Zaan-Zeilen

,

nog
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nog heden aldaar zeer net gemaakt worden.

Het is een driehoekig Zeil , welks langfte

zyde by de Mast opgehaald word, terwyl

men de korter zyde van onderen met een

Giek uitzet; het boveneinde der langfte

zyde is met een korten fchuins ftaanden

Gaffel voorzien , waar aan het Zeileval

vast is, en waar mede het Zeil zelve

opgehaald of nedergelaaten word. Dit

foort van zeilen, dat weinig Touwwerk
noodig heeft, is bovenal dienftig voor
de zulken, die hunne Zeilen dikwils moe-
ten ftryken en opzetten : en men wil dat

’er de Vaartuigen zeer digt en by uitftek

wel by den wind medezeilen. Zy zyn meest

by onze Hollanders en eenige Zeeuwen in

gebruik, waar tegen de Vriezen het meer
houden met hunne Spriet, gelyk de Vlaa-

mingen en meeste Zeeuwen met hunne Gaf-

fel» of andere meer vierkante Zeilen: dan

dit in ’t voorbygaan.

Zodanig een Schuitje, welks toeftel men
op Plaat IX. afgebeeld kan zien, op die

wyze toegerust, brengen de Liefhebbers,

wanneer het Ys de behoorelyke fterkte

heeft, op den toegevroozen Stroom. Men
zet ’er zig in , ten minfte ten getale van
twee Perfoonen, een om op de Fok en ’t

ftryken , en den ander om op het Roer te

pasfen; waar nevens men wyders nog één,
twee of meer perfoonen, naar de grootte

van ’t Vaartuig, tot vermaak mede neemt.
De Schuit bevragt zynde, haalt men het

Zeil op , uit den wind ; maakt dat alles in

goe-
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goede orde zy; en kruit het Vaartuig aan

den wind
;

’t welk fluks zoo fnellen gang

neemt, dat hy, die ’t zelve aan den wind
gebragt heeft, ter naamver nood tyd heb-

be om binnen boord te fpringen. Voorts

glyd de Schuit, dus aan ’t zeilen geraakt,

met zulk eene fnelheid voort, dat men,
om zoo te fpreeken , eene Vogelvlugt ont-

zeile. In minder dan een kwartier legt

men een weg van een uur gaans af; ja

fomtyds dien van een kwartier in twee
minuten. Men verhaalt dat zeker Duit-

fcher zig te Amfterdam in zoodanig een
Schuitje begaf, om ’er mede naar Zaandam,
ruim een uur gaans van die Stad gelegen,

te zeilen; en aldaar gekomen zynde, niet

twyfelde, of men hadt hem door Tover-
kragt overgevoerd. De Stuurman, aan ’t

Roer gezeten, waarfchuwt den Duitfcher

tegen de fnerpende koude; hy raadt hem
op den bodem te gaan zitten, of zig ter

neder te liggen , en zig in zynen Reisman-
tel in te wikkelen. De Duitfcher volgt

den raad; maar nauwlyks heeft hy zig op
’t gemaklykst nedergeleid, en den Mantel
wel digt om ’t lyf geflaagen , of de Schip-

per verzoekt hem aan Land te flappen.

Zulks verbaast den Reiziger; hy fpringt

uit het Vaartuig, en houd flyf en fterk

flaande, dat de Duivel aan ’t Roer gezeten

heeft. Onder de Liefhebbers hoort men
veele foortgelyke voorvallen

; die eene on-
nadenkelyke fnelheid aanduiden ; en ze
zullen min ongeloovelyk voorkomen, als

III. deel, Tttt men
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de hol- men nagaat, dat de Zeilers dikwerf de
land* inademing der Lugt ontzeilen; zoo dat ze
SCIIE wel eens genoodzaakt worden den voort-

gang te Ruiten , of ’t Vaartuig met een La-
veering van den wind af te houden. Eene
herhaalde ondervinding heeft my zulks ten

duidelykftc geleerd, toen ik in Warmonds
aangcnaame oord zoo veel voorraads voor

myne Natuurlyke Historie heb opgezameld,

daar ik nu van verftooken ben. In die da-

gen was aldaar woonagtig de fchrandere

Werktuigkundige Heer edens, in zyn tyd

genoeg bekend door een aantal van fraaie

uitvindingen, daar nog eenigen, met ver-

zwyging van zynen naam, mede pronken.

Deeze Heer bezat een der fraaifte Ysfchuit-

jes

,

welken hier te Lande ooit bekend
geweest zyn; en daar mede zeilende, nam
hy dikwils den eenen of anderen rappen
gast mede , om een togtje op de Haarlem-
mer Meer te doen. Hy zelf was altoos wel

toegerust , en op zyn hoede ; dan de Knaa-
p'en, min bedagt, kwamen doorgaans zoo
verkleumd en wel eens ademloos t’huis ,

dat die Heer op ’t laatst moeite hadde om
iemand mede te krygen: zelfs heb ik ’er

gekend , die , uit dit Zeilvermaak , eene kwy-
nende longekwaal gehouden hebben. Ik

maak hier van te eerder gewag, om onze
Landzaaten, en vooral de Vrouwen, die

in deeze oeffening vermaak fcheppen , te-

gen zulke nadeelige gevolgen te waarschu-

wen ; en de onkundigen te raaden , om zig

toch vooral met den rug op zyde van den
wind
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wind te plaatfen ; dat ervaarenen zeer wel

weeten in agt te neemen. Met dit alles

Haat het by ons nog vast, dat deeze oeffe-

ning, die zeker eene onzer konftigften is

,

best aan fterke geftellen past. — Voor ’t

overige heeft men, op zulke zeilpartyen

niet zeer te vreezen voor ’t gevaar van
verdrinken: uit hoofde der fnelle vaart,

vliegt de Schuit nog al dikwils over eene

zwakker plaats; en gebeurt het eens, dat

men onverhoeds in een wak zeilt, en door

’t Ys heenen zinkt, zoo blyft de Schuit tog

dryvende; in welk geval men dezelve , in-

dien men voorzichtig zy, buiten hinder

weder op ’t Ys kan brengen. Men loopt

het meeste gevaar van eene gevoelige tui-

meling in ’t laveeren: als dan maakt de

lange ter zyde uitfteekende plank, die al-

leen op de beweeging van ’t Roeryzer
draait, een geweldigen zwaai, by wyze
van een halven Cirkel; dezelve verkrygt

,

by ’t wenden, eene geweldige wederwer-
king, of een flerken fchok, die ten krag-

tigfte op het Ys werkt; v/aar door de Schuit

wel eens aan de lyzyde omvalt, of over ’t

Land heenen vliegt; dat een kundig en
handig Stuurman egter door oplettendheid

weet voor te komen.
Naast deeze Zeilfchuiten op ’t Ys , ko-

men hier ook in aanmerking de PrikOeden,
die van ouds in onze Gewesten zeer ge-

meen waren, en thans nog niet geheel bui-

ten gebruik zyn. Ze beiïaan int een zeer

eenvoudig maakfel: men neemt flegts een

T 1 1 1 2 plank-
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plankje van die breedte en lengte, dat één

Man ’er met uitgeftrekte beenen, of met
de beenen kruiswyze, op kunne zitten.

Deeze zitplank Reunt op twee ter weder-

zyde Raande plankjes, die van onderen

met Yzeren Schinkelcn , of Schaatfen
,
be-

flaagen zyn. Op zoodanig eene Slede , die

fomtyds ook keurig befchilderd word,
plaatst zig de Prikker in de bovenaangedui-

de zittende geRalte. Hy houd in ieder

hand, ter wederzyde van de Prikflede, een

Rokje, van onderen met eene uitReekende

Yzeren Pen beflaagen; zynde in ’t geheel

van die lengte, dat de Prikker dezelven

,

met een uitgerekten arm , recht op en ne-

der in het Ys kunne prikken. De Prikker,

dus toegerust en vaardig, prikt met de Rok-
jes in het Ys, en Ruwt zigzelven, te ge-

lyk met het fleedje, door de kragt zyner

armen voort. Het fleedje krygt hier door

een goeden gang , die telkens, by eiken zet,

vernieuwd word; en glyd wel dra met
zulk eene fnelheid over het Ys , dat het,

zoo ’t door een kundigen beRierd worde,
dikwerf voor geen vluggen Schaatsryder ag-

terblyve. Deeze Prikfleden zyn meest in ge-

bruik by gebreklyke perfoonen , die niet

kunnen fchaatsryden , en egter in het Ys-
vermaak willen deelen; mitsgaders by de
Liefhebbers van Ganzenfchieten. Een
Schieter, met zulk een Sleedje laag over ’t

Ys glydende, kan zig gemaklyk agter de
Dyken en Kaden verbergen , zonder vree-

ze van door die waakende en listige Vo-
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gels ontdekt te worden: en dit is een der

voornaamfte gebruiken deezer Sleden.

Eindelyk kan ik hier niet wel onaange-

roerd laaten, de byzondere wyze , op wel-

ke de Overmaafchen des Winters over het

ys en de wakken weeten te komen, door

middel van hunne Sledefchuiten ; als zynde

eene byzonderheid, die mede tot de ver-

nuftige vinding onzer Natie behoort, en
waar van, naast onze ondervinding, wy
een goed berigt aan den Wel Eerw. Heer
LUDOvicus kluit. Predikant op Zuid-

Beveland ,
verfchuldigd zyn. Het is des

Winters, gelyk een ieder bezeft, zeer

bczwaarlyk , vooral met beflooten wa-
ter, by dooiagtig Weer, eenige corres-

pondentie tusfchen de Provincie Zeeland

en de Overmaafche Landen te houden, uit

hoofde van de menigte wakken en ftroom-

fchuuringen. Ten einde nu in deeze ge-

wigtige gemeenfchap niet te leur gefield te

worden, zoo heeft men uitgedagt zqkere

Ysfleden , die men daar ter plaatfe Schiet-

fchouwen noemt , en waarin gemeenlyk
drie Zitbanken zyn, twee voor de Pasfa-

giers, en een voor de Roeijers van de
Schouw; zulk eene Schouw is gemeenlyk
twaalf voeten lang, en voor en agter even-
eens, met gelyke afgefneeden vierkantagti-

ge Stevens, op dat ze, na het geval zulks

vereischt, naar begeeren des Beftuurders

,

nu met de Voor-, dan met de Agterfie-

ven kunnen voortgeroeid worden. Dus
handig beftierd wordende 9 doorgaans door

Tttt 3
° twee
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twee Mannen, zyn ze nu in het water,

dan op bergen of velden van j
7s, dan raa-

ken zy wederom, in een wak
, dan glyden zy

over een gladden baan voort. Zulk eene Sle-

defchuit fleept men over het Ys heenen,

tot dat men aan een wak komt; fluks fpringt

men vaardig in de Slede, en voert dezelve,

met een haak, riem of roeifpaan in de

hand, knaphandig door ’t water aan de an-

dere zyde van ’t wak. Daar gekomen zyn-

dc
,
grypt de vlugge Overvaarder een fterk

touw, fpripgt raps op het Ys, en haalt de

Slede, als daar toe gemaakt, en met glad-

de Yzeren fchinkelen beflaagen, met wei-

nig moeite op het Ys. Dus vaart hy van

wak tot wak, nu over het Ys, dan door

het water, tot dat hy ter plaatze komt daar

hy weezen moet.

Indien men nu alle deeze oefteningen,

zoo wel tot nut als vermaak, eens aandag-

tig inziet
,
zou ik dan wel van grootfpraak

te befchuldigen zyn , wanneer ik zegge

,

dat ’erin Europa weinig of geen Volkeren
bekend zyn, die, naar de gefteldheid van
het Land dat zy bewoonen, meer vernuft

en oordeel , dan onze Landzaaten
,

gebrui-

ken, om zig door kunst eigen te maaken,
het geen de natuur hun fchynt te weige-

ren? Door zulk eene vernuftige en werk-
zaame gefteldheid , heeft de Natie zig van
ouds her gedugt weeten te maaken by haa-

re vyanden; die dikwerf met de kleenheid

van ons Gewest, en de gewaande minge-

oeffendheid van ons denkvermogen den
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fpot dreeven ; doch niet genoeg in agt na-

men , dat Leeuwen zelfs uit het water te

voorfchyn kunnen komen, en dat we dus

met recht by de fpreuk van] den Holland-

fchen Tuinleeuw, Libertas , die der Zeeu-

wen, LuÏÏor É? emergo , voegen. En dit

zo zynde , vertrouwen wy den Leezer niet

te zullen mishaagen, door hem eene Afte-

kening van de voornaamfte dus ver be-

fchreeven gewoonten mede te deelen ; ten

einde hem dezelven hier onder ’t oog te

brengen, waar toe Plaat X, met derzelver

Verklaaring, gefchikt is.

Hier mede zullen wy van dit foort van
Hollandfche natuureigen oeffeningen aftap-

pen, zonder ons bepaaldlyk op te houden
met het Klootfchieten en Kolven over ’t

Ys , het rollen van fneeuw tot hooge fta-

pels, het maaken van groote Beelden of
Gebouwen van Sneeuw en Ysfchotfen , het

ys breeken,het baanveegen voorde Schaats-

ryders, en meer dergelyken. Behalven
dat deeze byzonderheden meerendeels van
te weinig belang zyn om ’er op taan te

blyven , zoo worden ze door de benaaming
alleen genoegzaam verklaard: en wat wel
byzonder het eerstgenoemde , het Kloot-

fchieten , betreft
, zulks zal nog wel nader

te pasfe komen , in ’t geen wy nu voorts

over de Balfpelen der Natie zullen voor-

draagen.
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Handelende over de Oude en Nieuwe
Balfpelen der hollanderen, mits*

gaders over eenigen hunner Uit-

fpauningen ,

Onder die Spelen, welken de Hollan-

ders by uitneemendheid eigen zyn,
is het Balfpel een der oudften; en men
heeft deszelfs oorfprong mogelyk te zoe-

ken , in de bedreevenheid onzer Batavieren

,

in ’t werpen der fpietfen, dat hen ook het

werpen van fteenen deed aanleeren. Men
ziet ’er nog een eenvoudig overblyffel van
by Jongens hier te Lande , in ’t keilen met
vlakke Steentjes, die ze, met verfcheiden

weerbotfende vooruitftuitingen , kunftig o»

ver de breede wateren weeten te werpen.
Eene geftadige oeffening van dit Kinderver-

maak geeft veelen hunner zoo vast eene
band in ’t gooien, dat zy onbefchroomd
aanneemen , eene Musch uit den Boom te

keilen. Daar benevens is het flingerwer-

pen by eenigen nog zeer gemeen; doch het

hadt meer plaats in myne jeugd, dan he*

den : denkelyk is het een overblyffel van
de kunde derRomeinfche Slingeraars, QFun-
éitores ) waar mede onze Voorzaaten, als

Sagittarii} of Spietswerpers > ter heirtogte

tra'
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traden. De Krygskundige oefeningen van

die dagen hebben , waarfchynlyk , aanlei-

ding gegeeven tot zulke foorten van fpe-

len met fleenen; dan, gelyk alle nationaa-

le oeffeningen allengs konftiger worden,
naar maate dat zy gemeenzaam er en der

Natie als eigenaartig worden, zoo is het

ook in deezen gegaan ; en de Steerien zyn

,

door den tyd, in geregelde Speelballen

veranderd. Vervolgens heeft men dit fpee-

len met Ballen tot zulke verfchillende kunst-

oefeningen gebragt, en men heeft zig in

ons Vaderland deswegen dermaate onder-

fcheiden , dat het eene byzondere opmer-
king verdiene , waarom wy ’t hier ter plaat-

fe wat naauwkeuriger, en, fchoon ’t vry

bekend moge zyn , niet verveelend , zoo
wy vertrouwen , zullen voordraagen.

Het eerfle en oudfte Spel van die natuur

is dat met den Werpkloot; of liever, de
Werpfchyf. Men neemt naamlyk eene
rond-platagtige fch}Tfin de hand, en werpt
dezelve in diervoege , dat zy op den fmal-

len rand voortloope; wanneer zy, wel
geworpen zynde, een langen weg voort-

rolt, eer zy op den platten kant nedervalt,

en ftille blyft liggen. De grootfle handig-

heid van den werper beftaat in de kunst om
de Schyf met kragt recht voor uit te doen
voortfnellen ; en men wint het fpel , wan-
neer men met de minfte werpen eene ze-

kere bepaalde lengte wegs afgooit. Dit
Spel heeft inzonderheid plaats ten platten

Lande ? en meest des Winters op het Ys

;

Tttt 5 bo«
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bovenal is ’t in gebruik by onze Strandbe-

woonders, die ’er zig, langs de vlakke en

efFen Stranden ,
als best daar toe gefchikt

,

zeer veel in oefFenen. Men noemt het al-

daar Schietklooten , oF met den Kloot fchie-

ten . Dit Spel, fchoon het dagelyks ge-

fpeeld worde, fchynt egter nog , op eene
byzondere wyze , eigen te zyn aan den
Koppermaandag ; wanneer veele Dorpelin-

gen, vooral in Rhynland, zig zoo vast aan

dit Spel bepaalen, dat zy, als ’er geen ge-

legenheid is, om gedraaide Werpfchyven
te bekomen, ’er Steenen toe uitzoeken.

In -de Steden vind men ’er nog eene fcha-

duw van, onder de Jongens, die met Stee-

nen pleien; doch dat Spel is van een ande-

ren aart; de korte ftraaten, gevoegd by
de volkrykheid , en ’t gevaar van ongeluk-

ken, beletten aldaar dit fchieten der Werp-
fchyven.

Oudtyds is dit Spel in Holland zoo alge-

meen geweest, dat het zelfs eene oeffening

onzer Ridderen , en der aanzienlykften uit

de Steden ware; doch het wierd eerlang

op eene andere wyze ,
en met meerder om-

flags gefpeeld. Men maakte, omtrent de

groote Steden , daar toe afgeperkte baanen

,

of lange laanen , met weelige en digtlom-

merende boomen beplant; hoedanigen ’er

omtrent Amfterdam , ’s Gravenhage , en
elders, nog bekend zyn, onder den naam
van Maliebaanen. Ook hebben de Curato-

ren der Leydfche Hooge Schoole, als niets

verzuimende dat ter aankweekinge van

man-
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mannelyke oeffeningen flrekken kan, ’er

eene te Leyden opgeregt. In deeze Ma-
liebaanen, welken, in de bovengemelde

Steden ,
geteld worden onder de opmer-

kenswaardige zaaken, die men den Vreem-
den ter bcfchouwinge aanwyst, fpeelde in

vroeger dagen ’s Lands Adel, met andere

aanzienlyke Perfoonen. Deezen , min ver-

eeld van hand, min fierk van fpieren, en

dus min gefchikt om de Werpfchyven met
de hand te werpen, bedienden zig van ee-

ne Malie, zynde een langen taaien zwee-

penden Stok, met een Fluweel Handvat,
en aan ’t ondereinde een houten ,

met yzer

beflaagen, Hamerflag. Door middel van
deeze Malie dreeven ze een rollenden Kloot

voort ; en hy was winner van het Spel

,

die met de meeste kragt en handigheid den
Kloot, in de minfte (lagen, heen en weder
van en tot de afgeperkte paaien wist te

maliën. In onze dagen geraakt dit Spel

bykans geheel in vergetelheid ; nadien het

maar zeldzaam geoefFend word , en genoeg-

zaam geheel en al plaats gemaakt heeft,

voor de thans zo algemeene Kolfbaanen,

die in de plaats der oude Klotsbaanen ge-

komen zyn.

Het kolven , of
,

gelyk men ’t oudtyds
noemde , Kktsbaanfpeelen , is thans een der

Nationaalfle fpeelvermaaken, dat trapswy-

ze verbeterd, of in een anderen fmaak ge-

bragt wierd. De zoo genoemde Klotsbaa-

nen beftonden
, in vroeger dagen

, (legts in

eene afgeperkte baan , van eene goede leng-

te.
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te, in welke twee boogswyze houten paa-

ien , of yzeren Staaven, in diervoege geplaatst

waren, dat zy, aan ’t oppereinde, in ’t

midden famenverbonden , eenc Poort uit-

maakten. Door deeze Poort moest de wer-

per met een ronden Kloot werpen ; en zoo
hy mis gooide, mogt hy geen tweeden
werp door de Poort doen, dan na dat hy
hout, dat is, de Poort, geraakt had; waar

voor hy één telde: vervolgens door de

Poort gooiende, telde hy twee; en men
ging voort met tellen, tot zoo lang dat de

een of de ander het getal van twaalf, of

meer, naar men bepaald had, bereikte;

waar mede het Spel afliep.

Van deeze Klotsbaanen is onze hier te

Lande bj’zonder gebruikelyke Truktafel

oorfpronglyk; beftaande in een met Laken
bekleeden Tafel , waarop men met Ivooren

Ballen fpeelt; die, met het punt van een

langen flok, of klik , door eene dergelyke

Yzeren Poort, geflooten worden. Voorts
heeft men dit Spel, door eene nieuwere
uitvinding, kunftiger gemaakt, met’erhet
ftooten van den Bal in een netten zakje,

door daar toe gefchikte zygaten, by te

voegen; waar uit vervolgens het zo kun-
ftige als vermaaklyke Biljardfpel ontftaan

is. Een Spel, dat, fchoon ’t onder onze
vermogenden fomtyds ter geldkwistinge

misbruikt worde, zelfs onderwerpen voor
geleerde en wiskundige befpiegelingen uit-

levert, en onder de recht mannelyke oeffe-

ningen geteld mag worden. Nadien men
van
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van dit Spel zeer goede befchryvingen in de hoi-

handen heeft, zullen vvy ’er hier geen bree- land.

der gewag van maaken ; het zy genoeg den
Leezer herinnerd te hebben, dat men het-

>Ai ^

zelve aan onze Nationaale offeningen ver-

fchuldigd is ; daar deszelfs oorfprong in on-

ze oude Klotsbaanen gevonden word.

Tot dat foort van Spelen, die uit de Het Ke-

Klotsbaanen ontftaan zyn , behoort ook § ellPel -

nog byzonder het gemeene Kegelfpel. In
vroegere dagen was ’er naauwlyks eene
Herberg hier te Lande, in welken men
geen Houten of Steenen vierkante plekken
had , die voor ’t Kegelfpel gefchikt waren ;

hoedanigen ’er nog in ’t hooge deel van
Zuid-holland, en ook hier en daar in

Noord-holland, gevonden worden; ook zyn
ze in Gelderland vry gemeen; doch men
vind ze heden meest in Vlaanderen en Bra-

band. Onder ons is het Kegelen in een
Kinderfpel verkeerd, en ’t wTord bykans van
de Jeugd alleen geoeffend. — Het Spel zeh
^e beflaat hoofdzaaklyk hier in. Men
heeft negen kegelvormige paaien , waar van
eene, met een gedraaiden knop, merke-
]yk boven de anderen uitfteekt. Aan dien

kegel geeft men den naam van Ko?iing

;

en
daarom heette dit Spel voor deezen ook
het Konmgfpel. Deeze negen Kegels wor-
den, op een bepaalden en juist evenredi-

gen afftand , drie aan drie nevens elkander
gefteld; zoo dat ze, dus geplaatst zynde,
in een juist vierkant Haan. De Koning-
Kegel fiaat op de mjddelfte ry, en in het

mid-
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middelpunt van de agt overige Kegels*

Voorts heeft men twee ronde houten

Klooten ; en de Speelers werpen daar me-
de, op hunne beurt, naar de Kegels; maar

vooral naar den Koning. Dewyl nu de

opgezette Kegels zoo ver van elkander

flaan ,
dat ’er de Kloot tusfchen door kun-

ne rollen, zonder eenigen Kegel te raaken,

of ook wel den Koning alleen te kunnen
treffen, zonder dat een der andere Kege-

len getroffen worde, of gevaar loope van

door den gierenden Koning om te vallen

,

zoo beftaat de groote kunst van dit Spel

,

in den Koning alleen te treffen , of , als men
dien niet treft , de meeste Kegels in de

minfte werpen, om te fmyten. Op het

omver fchieten van eiken Kegel telt men
een; doch als men den Koning alleen doet

vallen, dan telt die werp alleen negen.

Dewyl ’er nu , om het Spel te winnen , een
bepaald getal, ftel dat van vyf*en twintig,

’t welk men gewoonlyk verkiest, vereischt

word , zoo komt het ’er op aan , om dit

getal juist te behaalen , en ’t niet hooger te

brengen. Want indien een ftout gooier,

zyn getal omtrent bekomen hebbende, et-

lyke Kegels omfmakt, en ’er één meer dan
het geftelde getal, doet tuimelen, zoo is

hy genoodzaakt weder met tellen te begin-

nen , van zoo veel af, als hy ’er over het

getal omgegooid heeft; ’t welk dit fpel te

konftiger maakt. Het fchynt my toe, dat

dit Spel zyn eerften oorfprong verfchuldigd

is aan de ftrydbaarheid onzer Voorzaaten

,

die
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die in deeze Kegelfchikking zekere dagor-

deningen bedoeld zullen hebben ; nademaal

de oude Legerfchikkingen meest vierkan-

ten waren, in welker midden de Veldöver-

ften of Koningen ftonden. Dit denkbeeld

beeft iets waarfchynlyks , dog men kan ’t

niet wel ftellig voordraagen; om dat de

Ouden ons geen genoegzaame berigten van
hunne Spelen gegeeven hebben ; waar door

ons verfcheiden kundigheden
, hier toe be-

hoorende, ontbreeken. Het bezef van dit

gemis heeft my te meer aangefpoord, om
onze Hollandfche Spelen bepaalder na te

gaan , ten einde de Nakomeling my over

een dergelyk verzuim , met opzicht tot on-

ze tegenwoordige fpelen, niet befchuldi-

ge. Uit dien hoofde zal ik ook , myn plan

vervolgende , op den begonnen voet voort-

gaan, en ter deezer gelegenheid het Kol-

ven en Kaatfen nog befchryven.

De Kolfbaanen , in de plaats der Klots-

baanen, Maliebaanen en Truktafels geko-

men, zyn door den tyd algemeen in ge-

bruik geraakt, en men heeft dit thans ge-

liefde Spel der Natie meer beraad en kunst

bygezet, dan ’er oudtyds in plaats had.

Voor deezen was eene Kolfbaan flegts een
vierkant of langwerpig afgefchut perk, daar

twee dunne Kolfpaaltjes in ftonden; de
grond was doorgaans maar ruwtjes met
Schelpen beflrooid; eene vierkante houten
klik, aan een ftok gevoegd, was de Kolf

,

daar men een ligten hairen Bal mede
voortfloeg. Zulk een Bal iloeg men toen
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.
gemeenlyk flegts van paal rot paal, van een

hoopje Zancis , door de handen als eene tuit

gemaakt; waar uit het fpreekwoord ont.

ftaan is, van het halletje op het tuitje te zet-

ten, dat zoo veel betekende, als een fris-

fchen flag te waagen. Thans is het met dit

Spel geheel anders gefield. Men maakt nu
de baanen waterpas , vast en glad

; men
heeft zwaare, vaste, fpheerronde, uit fajet

faamgerolde, Ballen; Koperen Klikken aan

de Kolfïleelen, en ronde zwaare gedraaide

Kolfpaalen. En daar ’t ’er voor deezen alleen-

]yk op aan kwam , om ligte Ballen met ligte

Kolven, op een verren affland, tegens de

paal te brengen, word ’er nu wel inzon-

derheid vereischt eene kunflige befluuring

der kragten, om den Bal van de paaien , op
een zekeren affland, voor of agter te bren-

gen, ’t welk men trekken noemt. Hier
door vordert het Spel nu meerder oplet-

tenheid, en ’t kolven fluit eenigermaate

eene wiskundige oeffening in; men dient

ten minfle tot een merkelyken trap ervaa*

ren te zyn ,
in het afperken der lynen , die

de Bal zal loopen , onder zyne mindere of
meerdere botfingen aan , en afwykingen

van de fchuttingen of wanden der baan. By
mangel hier van zyn ’er, onder zeer veele

Liefhebbers, maar weinigen die dit kunstje

recht kennen. De gewoone inrigting van
dit Spel komt, buiten eenige wetten van
gelagen, bier op uit. Twee perfoonen

lpeelen; elk hunner legt zyn Bal by de

paal, aan welke men den uicflag fielt; van
daar
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daar Haan ze uit naar de overftaande paal

;

word deeze door beiden getroffen , dan

liaan ze beiden weder naar de paal van den

uitflag ; mist een van beiden , dan Haat hy , die

getroffen heeft y evenwel eerst te rug; en de

ander doet vervolgens een tweeden of der-

den dag, tot zoo lange hy de paal treft;

intusfchen fpeelt de eerstgenoemde naar de

Bovenpaal, en als hy deeze treft, moet
hy den anderen toeftaan nog éénen flag te

doen
;

dit noemt men den nader of naflag ;

treft hy ’t nu in dien naflag zoo wel,datzyn
Bal van de Paal te rug rolle, op een ver-

der afffand dan de Bal van den eerffen ligt,

zoo wint hy ééne fchreef, welk voordeel

anders door den eerffen behaald word. Op
die wyze fpeelt men voort , tot dat de een of
ander het bepaalde getal van fchreefjes, ffel

vyf,zes, minder of meer
,
gewonnen heeft.

Ingeval zy beiden, al fpeelende, in den uitdag

,

misdaan , zoo word de voordag gegeeven aan
den geenen wiens Bal naast aan de Paal ligt,

en de nadag is voor den verstafgelegenen.

Elk daat dus op zyn beurt naar de Paal ; en ’er

behoort eene ongemeene kundigheid toe,

om de Ballen zoo te treffen, dat ze, ten

opzichte van de andere Paal, op een goe-

den wederdag, of aftrek, zoo als ’t kunst-

woord luid, blyven liggen. Dit gefchied

zynde, komt het op den laatften dag aan;
‘ en hy , wiens Bal daar mede het digtfte

aan ’t agterfchut der baane ftille ligt, wint
het Spel. Elders, onder anderen in ’t

Stichtfche, daar men ’t harde flaan ver-
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kiest, en het te rug fpeelen tegens de
fchutting, dat men rabatteeren noemt, in

gebruik is, wint het de verstafliggende

;

doch het eerstgemelde is in Hoiland zeer

algemeen. En nadien de winst hier van
afhangt, zoo ontftaan de meeste ruziën uit

dit aftrekken of rabatteeren; dewyl het

wel eens gebeurt, dat twee Kolvers zoo
gelyk tegen elkander aftrekken, dat beide

de Ballen geen hair breedte of niets ver-

fchillen; wanneer elk, de overwinning zo

gelyk ftaande, niet gaarne de overwonnene
wil zyn; doch de gemaatigdften houden,
in zulk een geval , het verfpeelen voor
’t best. Wyders fpeelen ’er ook wel twee
perfoonen tegens twee; wanneer van ieder

party de een uitflaat , en de andere te rug

fpeelt. Als ’er een groot gezelfchap is,

neemt men vier of meer paaren, elk met
zyn maat; en dit heet met ploegen kolven

;

ook fpeelt men dan fomtyds met loopende

Ballen ,
fpeelende ieder voor zich zelven

met zynen Bal, enz. Meer byzonderhe-

den van die natuur zyn, vooral daar ’er

eene goede befchryving van ’t Kolven het

licht ziet, niet noodig te melden. Buiten

dit heeft men hier nog aan te merken, dat

’er meermaals onder onze Natie zwaare

weddenfchappen uit dit Spel ontftaan; als

mede dat de Baanhouders, en Kasteleins

der voornaamfte Kolfbaanen , hier en daar

de Liefhebbers jaarlyks laaten fpeelen, om
eene net gemaakte Zilveren Kolf, gehegt

aan een fraaien Stok, met een Fluweel
Goud
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Goud of Zilver geborduurd Handvatfel. de hot-.

Voorts heeft men , om dat de open Baa- LAND-

nen bloot gefield zyn aan de Zon , de re-

genplasfen , het vallen van Boombladeren

,

enz. , al van overlang begonnen , de Kolf-

baanen met bouten Lootfen te overdekken;
die, allengskens kostbaarder en pragtiger

geworden , thans aan veele plaatfen , in en
om de groote Steden, met Schuifraamen en
ruime Zittingen voor de aanfchouwers, in-

diervoege gebouwd zyn, dat ze, in een
zeker opzicht, als trotfche Schouwbur-
gen voorkomen. Behalven de ruime Kolf-

baanen van die foort, te Rotterdam en

te Amflerdam , daar men ’er zelfs op zol-

ders vind, verdienen hier gemeld te wor-

den de Kolfbaanen in den omtrek van Ley-

den en Leyderdorp , die der Leydfche
Schooljeugd, nu de Maliebaanen in verge-

telheid zyn, eene eerlyke en mannelyke
uitfpanning verleenen

; waar van men zig

te meerder bedient, zedertdat de Raket- en
Kaatsbaanen , onder de aanzienlyke Lie-

den, mede buiten de gewoonte geraakt zyn;
van welke fpeelvermaaken wy insgelyks nog
een woord moeten melden.

Het Raketten en Kaatfen , benevens de Het Ra-

voorgemelde Spelen, eene der oudfle en
der Natie eigen Lichaamsoefeningen , was ^ aa '

in vroeger dagen zoo algemeen, dat men
in de Steden overdekte en gepriviligeerde

Raket- of Kaatsbaanen hadde. Het Raket-
ten was zelfs eene gewoone uitfpanning van
den Adel, ja van de JufFerichap, op de

V v v v 2 Bui-
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Buitenplaatfen
;
gelyk veele oude Schilde-

ryen van dien tyd getuigen. Men had
naamlyk eene foort van netsvvyze gewrogte
Paletten , aan welker einde een zagt hand-

vat was, waar door aan de tedere Sexe
gelegenheid gegeeven wierd, om mede te

kunnen Kaatfen , zonder de poezele han-

den, door een harden bal, te fchenden.

Ook had men een zagter en ligter foort van

ballen uitgevonden , die , aartig met aller-

leie gekoleurde Vederen beftoken , een ze-

ker fieraad aan ’t Spel byzetten. De gees-

tige en jokagtige aart der Natie vondt ’er

dra een zoet zinnebeeld der Liefde in
; des

de jeugdige harten het lot der wederkaat-

finge daar op toepasten ; zeggende met den

vernuftigen cats

:

Kaats nog Min en heeft geen val

,

Zonder overflaanden Bal.

Men gaf ’er door te kennen, dat de
Liefde , zonder wederliefde , niets aange-

naams in zig had, gelyk het Kaatsfpel niet

vermaakelyk was, zonder eene handige

heen- en wederkaatfing. Deeze manier van
met het Raket te kaatfen is thans meeren-
deels een kinderlyk vermaak; en men vind

deszelfs toeftel heden in de Poppenkraa-

men, daar men, buiten de gevlogte, nog
trommelraketten of paletten verkoopt. En
’t Manlyk Kaatfen, met een ftevigen bal

met de hand, dat oudtyds ook zeer ge-

meen was, is thans alleen ten platten Lan-
de
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<Je in gebruik, en wel meest op onze Veen-

dorpen, mitsgaders in Rhyn-en Delfland;

elders, meen ik, maakt het mede al plaats

\7oor het Kolven. Dit Spel, dat veelen

onzer Stedelingen befchouwen , zonder een

recht begrip van ’t zelve te krygen, ver-

eischt overleg, en verleent een groot ver-

maak aan hun die ’t wel verftaan; doch ’t

is een Spel dat mannelyke kragten vordert:

wy zullen het , om deszelfs byzonderhe-

den der vergetelheid te ontrukken , wat na-

der befchryven.

De Kaatsbaanen beflaan altoos een vry

groot Plein, en ze zyn des te beter, naar

maate dat ze grooter en ruimer vallen.

Men bepaalt dit Plein by affpraak; dat is ,

men rekent van dien of deezen boom , van
eene heining, muur, paal of huizing, en
houd den Bal, die daar buiten geflaagen

word, voor kwaad, en de party telt ’er

over en weder voor. Om dit Spel te be-

ter te begrypen, zoo verbeelde men zig,

dat het nevensgaande vierkant de Kaats-

baan zy, waar in men twee dwarslynen
A A , van platte fceenen

,
getrokken heeft.

In deeze Kaatsbaan verfchynen eenige Gas-

ten , die party maaken om te kaatfen , in

een meerder of minder getal. Sömtyds zyn
’er twaalf , dat is zes tegen zes ; ook wel
agt of zes perfoonen, dat is, vier tegen
vier, of drie tegen drie. Veeltyds ge-

fchied dit by manier van uitdaaging. Drie
of vier perfoonen , by voorbeeld , zyn
overééngekomen , om een Gabel uit te

Vvvv 3 maa-
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maaken; deezen eifchen een Bal; fnyden
’er met een mes zo veel kerven

, of byhan-
gende lappen, in, als ’er uitdaagers zyn;
en liggen deezen, dus gefneeden, by de
Baan , of fteeken hem aan de eene of an-

dere plaats aldaar vast: dit noemt men den
Bal opfteeken. Zoo dra zulk een opgelto-

ken Bal van de andere Gasten gezien word,
maaken dezelven ook party ; na dat ze

vooraf wel eens rond geloopen hebben,
om te verneemen wie den Bal opgeftoken

heeft. Indien ze vertrouwen de party aan

te kunnen , dan neemen zy den Bal af, en
waagen het Spel met zoo veele tegenkaat-

fers, als ’er tekens op den Bal waren. In«

dien ’er by geval een enkel Man aan ont-

breekt, dan word het getal onderling wel
eens gefchikt naar de Cabel of Ploeg. Men
verdeelt voorts de partyen in een even ge-

lyk getal , ten ware men eens twee zwak-
ken in de kunst, tegen een fterken, door-

laate, en op deeze verdeeling heeft men
wederzydfche tegenpartyders in het Spel.

Ten wille van de meeste vatbaarheid zul-

len wy in onze Baan drie tegen drie , dat

het fterkfte Spel is, doen kaatfen. Ary 9

Pieter en Leenden zyn van de eene , en
Dirk , Kees en Jaap van de andere party.

Ary is de opfiaander en fhat aan de zeef;

een rond net van gevlogten fnaaren, als

eene zeef trommeJswyze gefpannen , dat

op drie pootjes, een weinig fchuins van
den grond verheven, fteunt. Pieter en
Leenden bevinden zig elk op een goeden
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afftand van één gefcheiden, aan of om-
trent de eerfte fteenen dwarslyn. Op de-

zelfde wyze ftaan dan ook recht tegens

hen over, aan de andere fteenen lyn, Kees

en Jaap , gefyk ook Dirk , veel verder ag-

ter uit, recht tegen over Ary, om den
Bal te verwagten. Aan de zyde der Baan
zyn voorts de aanfchouwers, waar uit ’er

van weerskanten één , by voorbeeld Klaas

en Teunis , tot aantekenaars verkooreh
worden, waar op het Kaatsfpel een aan-

vang neemt.

Ary fteekt eerst de hand met den Bal

op , en geeft aan Dirk het fein , dat hy zal

uitflaan ; hy werpt den Bal eens, twee a

driemaal op de zeef, om wel te mikken;
terwyl dezelve door de veerkragt der fnaa-

ren tot op de hoogte van den bedoelden
flag ryst ; ten laatflen Haat hy toe, en dryft

den Bal naar Dirk . Indien nu Ary , dat

baazenwerk is, den Bal verre over Dirk
heen kan Haan

, zoo dat Dirk den Bal niet

kunne inloopen, noch treffen, dan telt

Ary 2, en de Bal is vry; en doet hy zulks

telkens, dan wint hy het Spel. Maarzoo
Dirk den Bal treft, by f, en hem met
kragt weder naar Ary dryft, zoo telt Dirk

2, indien Ary dan misflaat. Gebeurt het

dat Ary treft en wederom flaat; maar dat

Dirk den Bal
, in het te rug dryven , niet

wel
, of maar gedeeltlyk treffe , zoo dat de-

zelve onder het bereik van Pieter of Leen-
den , de maats van Ary , kome , dan doen
deeze beiden hun best om den Bal weder

Vvvv 4 naar
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naar Dirk te dryven ; terwyl in ’t omge-
keerde, Kees en Jaap , de maats van Dirk,
zig weeren , om den Bal weder naar Ary
te Baan. By voorbeeld, Pieter Baat den
Bal van a tot daar hy van Jaap gekeerd
en weder van b tot c geBaagen word ; daar

hy weder van Ary
,
of zyn maat Leendert

,

gekeerd, en zoo weder gedreeven word
naar Dirk , of zyn medemaats , by d. Elk
hunner doet, in zulk een geval, zyn best

om den bal te keeren en te rug te dryven

;

het welk zo lang over en weder gaande ge-

houden word, als maar mogelyk is; tot

dat eindelyk de Bal liggen blyft, by d. Is

het nu dat de Bal over een van beide de

ftreepen , by d of c , zonder te rug dry-

ving, liggen blyft, dan telt ’er Ary of
Dirk twee voor: blyft de Bal aan de zyde
van Dirk , by d , dan verliest Dirk 5 en

btyft dezelve aan de zyde van Ary , by c

,

zo wint Dirk

;

waarom men, als een van
beiden den Bal niet te rug gedreeven heeft,

hoort roepen, fchryf. Maar is het, dat

Dirk of Ary den Bal tusfchen de twee per-

ken Baat, en dat dezelve aldaar door de

maats gehouden word, dan Breit men een

teken ter plaatfe daar de Bal gevallen is;

dit noemt men Kaats. Ary , of een zyner
Medemakkers heeft, by voorbeeld, den
Bal, die door Dirk , of een zyner Maats,

van d tot c te rug geBaagen was
,
gekeerd

en gcdompt , zoo als men zegt , by e ; dan

legt de Tekenaar Tennis ter dier plaatfe een

Reen , of men maakt ’er met den voet ee-

ne
4
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ne fchrap. Zulks gefchied ook in een an-

der geval, by a en b, of by h; dit zyn

dan kaatfen, of, om eigentlyk te fpreeken ,

nieuwe bcpaalingen , daar de opflaander

Ary, of de tegenflaander Dirk, den Bal

voörby moeten flaan, willen ze niet ver-

liezen. By voorbeeld, Dirk

,

of een zy-

ner Medemaats, flaat te rug, en de Bal

blyft aan de eene zyde liggen voor de kaats

a

,

dan telt Ary 2, en dat ook zoolang
als Ary en zyn maats den Bal, waar hy
ook moge nedervallen , voor de kaats te-

gen houden ; doch Haan Dirk en zyn maats

den Bal over de kaats , zoo dat hy niet we-
der over word geflagen, maar liggen blyft,

dan wint Dirk

,

of zyne Maats, de kaats.

Stel , dat de Bal ƒ van Dirk geflagen is na
Pieter

;

doch Pieter keert hem by de kaats a

,

en Haat hem naarby boïg; Jaap flaat hem na

c

,

daar hy blyft liggen, en dus over de
kaats a geraakt zynde, wint Jaap de kaats

ei

,

en dus dan ook in tegenöverftelling met
de andere kaatzen. By voorbeeld , Ary
flaat, om de kaats b te winnen, de Bal naar

Dirk. Dirk flaat hem van ƒ te rug naar

Pieter. Pieter, knaphandig, flaat weder te

rug; doch Kees fchut hem by i, en tragt

hem te dompen, dat is, fchuin over te jaa-

gen ; doch zyn maat Jaap fchiet toe , en
dryft hem te rug van g tot c; hier loopt

Leenden te rug na c

,

en flaat den Bal frisch

over alle heen , zoo dat hy by d blyft lig-

gen , en dus wind Leenden de kaats b. Is

het nu ook dat onder het kaatzen na de
V vvv 5 kaats
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kaats de Bal over de kaats is geflagen ge-

weest, en valt ze, of blyft ze in den te rug
flag liggen, binnen de perken AA, dan
ontftaat ’er een nieuwe kaats, zoo dat dik-

wils, om eene kaats te winnen, ’er wel
drie andere gemaakt worden. Neem eens

Dirk Baat de Bal d, of Jaap de Bal b , om
de kaats a te winnen , doch Ary of Leen-

dert keert hem by c, zoo dat hy by e

blyft liggen , dan tekent Tennis by e we-
der een nieuwe kaats, gelyk ook zoo de

Bal ƒ van Dirk , door Pieter , by h, ge-

dompt word, dan tekent Klaas een nieuwe
kaats, enz. Is het nu dat de Bal weder
binnen de fteenen perken blyft liggen , na

dat hy voorby de kaats geweest en weder
geflagen is, dan is ’er weder eene kaats.

Én als ’er deeze Kaatfcn zyn , of wel op de

eerfle kaats , of ook beurt om beurt gaan

de Gasten over; zoo dat Dirk, met Kees

en Jaap , dan gaanftaan, ózav Ary, Pieter

en Leendert geftaan hebben. Dit noemt
men overloopen , of wisfelen; en gefchied

dus beurtlings, naar dat men met de mees-

te kunst den opflag van zyne party afwint,

en dus word ook elke maat , op zyn beurt

,

opfiaander, zoo dat by elke Caveling van
wederzyde dit verandert. Ieder der par-

tyen telt van twee tot twee op, totdat

eindelyk een van beiden twaalf, of meer,
fchreefjes, naar het bepaalde getal, vol

telle, en een Spel winne; doch doorgaans

rekent men

,

eer men begint , zes fpellen

vast. Voorts is het eene vaste wet, dat

men
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men geen Bal te rug mag Haan , die in zy-

ne nederdaaling tweemaal op den grond ge-

ftooten heeft; men moet den Bal in de

eerfte opfhriting treffen. Ook mag men
den Bal niet vangen of grypen; dezelve

moet altoos vry in de vlugt gehouden wor-

den; alleenlyk is het geoorlofd, om dien

met het Lichaam te keeren.

Wanneer men deeze verklaaring nagaat,

zal men moeten erkennen, dat dit Hol-

landfche Boerenfpel, daar onze Stedelin-

gen , als zy de Kaatfers zoo driftig door el-

kander zien loopen, zich niet gemaklyk
een recht begrip van kunnen vormen , op
verre na niet van de min vernuftigfte en
vermaakelykfle LichaamsoefFeningen is.

Doch men begrypt ook tevens ligtlyk
,
(al-

thans ik heb het beproefd,) dat ’er eene
flukfche Lichaamsgeftalte, met lievige ver-

eelde vuisten, toe vereischt word. Een
gezonde en rappe gast kan zig zo moede
kaatfen, dat hy ’t nog etlyke dagen, na
eene zwaare kaatsparty, in de fchouders

voele, terwyl zyne opgezwollen handen
toonen hoedanig eene werkzaamheid hy
verrigt heeft. Men kan uit dit alles aflei-

den, dat het een recht mannelyk en ge-

zond Spel is ; waarom ’er de beroemde Ge-
neesheer van zwiETEN, een forsch

welgevormd mansperfoon , die ’er zeer be-

dreeven in was, als een rechte Hollander,
ook veel van hield. Overéénkomftig daar

mede heeft zyn tydgenoot, de Hooggeleer-
de ADRiANus van RoijEN

, het ook als een
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gezond nationaal Spel , in eene zyner Latyn-
iche Dichtmaatige Redenvoeringen , voor-

gedraagen ;
dat wy in ons Bataaf'sch Athene

aldus nazongen

:

De Veldknaap mag langs ’t groen den ronden Schiet-

kloor werpen,

Of, door de dunne lugt, den Kaatsbal laaten fner-

pen ,

Wanneer hy, thuis gekeerd, vernoegt zyn arbeid

ftaakt

,

En met zyn metgezel door fpcclen zig vermaakt.

Hier mede zullen wy van de Balfpelen

afftappen , zonder ons verder uit te laaten

over die van minder belang ; als daar is het

werpen van den Bal in ’t Emmertje, het

Kolven om ’t Stoeltje, de Tafelballen , of
Prins Karei over den Rbyn, het Balfnor-

ren, het Balkneppelen, of het Amfter-

damsch Casti, en meer dergetyken, wel-

ken, met weinig verandering, uit de ge-

melden oorfpronglyk zyn.

Voorts zou het niet oneigen weezen, op
de befchryving deezer Spelen nog te laaten

volgen , eene befchouwing van de gewoons
Feesten en Vreugdebedryven der Hollan-

ders, waarin die Spelen meest te pasfe ko-

men. Hier toe zou men mogen betrekken

de Kermisfen, de Paasch- en Pinxterfees-

ten , met andere oude vastgeftelde vreug-

detyden , benevens de vreugdebedryven

van fommige Gildens, op den Heiligen Dag
van hun Patroon, en wat dies meer zy.

Maar,
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Maar, my altoos voorgefteld hebbende,

om , zoo veel mogelyk is , een uitvoerig

gewag van dat geene te vermyden , dat des

kundige Mannen 1 hier omtrent in onze taa-

ie geboekt hebben, zoo verzend ik in dit

geval den Leezer liever tot het fraaije

Werkje van den Heer van loon, over de

Kermisfen en Feestdagen in Holland. E11

wat aangaat de Vreugdebedryven der Na-
tie, op Bruiloften, en andere plegtige ora-

itandigheden , men kan des aangaande ten

overvloede te recht geraaken , in de meer-

maals aangehaalde Displegtigheden , van de

Heeren alkemade en van der schel-

ling. Ook hebben wy ’er, in ’t Elf'de en
’t Twaalfde Hoofdftük van dit Deel, reeds

zoo veel van gemeld, dat het niet noodig

zy ’er nu nog verder gewag van te maa-
ken.

Alleenlyk konnen wy niet afzjm, van
nog met een kort woord te fpreeken , over
de geneigdheid der Natie tot het Speelen-

vaaren en ryden , waarin derzelver gezelli-

ge en Vriendfchapvoedende aart niet wei-

nig uitblinkt. Dit is aan ons en onze Na-
buuren byzonder eigen ; en de natuurJyke

gefleldheid van ons Land fchynt ’er ook
by uitflek toe gefchikt te zyn. Dikwils

toch heb ik Vreemden verbaasd zien ftaan

over de effenheid onzer wegen
, en de me-

‘nigtevan Speelrytuigen , Wagens, Jagten
of Schuiten, welke men alomme hier te

Lande ontmoet. En geen wonder; geen
Gewest in Europa evenaart, in dit opzicht,

ons
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de hol- ons Vaderland, ’t Is hierom dat onze
land. Dichters en Geleerden , meer dan die van

natie.
ee™ge andere Natie

, zoo veele Arcadia’s

opgefteld hebben , waarin zy van hunne
aangenaame Speel- en Dagreisjes zingen

;

hunne Duinzangen laaten hooren , of ons,

onder het voorftellen van fraaije wandelin-

gen, de vermaakelyke gelegenheid der Ste-

den en derzelver Buitencingels befchryven.

Geen Natie levert hier van zulke door-

gaande blyken. Nimmer hoorde Engeland
haar Teems, noch Vrankryk haar Seine,

noch Italië haar Pö of Taag, zoo meester-

lyk en zinneftreelend bezongen , als een

vondel, antonides, Smits, en anderen,

onze Rhyn-, Amftel-, Y- en Rotteftroom

gedaan hebben. Geen Buitenlandsch Schry-

ver komt hier omtrent in vergelyking by
onzen van heemskerk, die den aart der

Wagcn-Speelreisjes zoo leevendig en na-

tuurlyk befchreeven heeft, dat ik een ie-

der* ter rechte kennisfe hier van, tot

’s Mans Batavifche Arcadia heenen wyze.
Zelfs kan ik my, by deeze gelegenheid,

niet onthouden van der Jeugd het leezen

van dit Gefchrift alleszins aan te raaden;

daar ’t vervuld is met nutte Vaderlandfche

kundigheden, en ik voor my geen Boek
ken, dat beter gefchikt is, om, onder ’t

verhaal van een vriendlyk Speelreisje , de

waare Vryheids-cn tevens Overheidslie-

vende gevoelens in te boezemen ;
dan dit

in ’t voorbygaan.

Deeze Speelreisjes, om weder terzaake

te
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te keeren , zyn doorgaans maar togtjes van DE hol-

één dag of een halven dag; men vaart of land-

ryd, met een genoeglyk gezelfchap, naar SCHE

die of deeze Stad, naar Duin, naar Zee,
NATI£*

of elders ;
ieder legt het toe op eene open-

hartige vrolykheid , in eerlyke ftoeijeryen

,

of ernftiger vermaaklykheden; en ’t plai-

zierreisje word met vriendlyke affcheid-

kusfen beflooten. Deeze uitfpanning is

nog heden in gebruik onder onze Natie,

vooral by den Burgerftand ; terwyl de Groo-
ten zulks met meerder zwier doen. In

Zeeland gefchied het inzonderheid by groo-

ten en kleenen , op een ongemeen gezelli-

ge wyze. Een Gezelfchap , dat aldaar

Speelenmeien gaat, neemt in ’t Rytuig

Brood en Kaas , of eenig gebak of gebraad,

en Wyn mede; men ryd door de Goud-
geele Koornlanden en vrugtbaare Akkers;
men kiest eindelyk eene digte en aangenaam
belommerde dreef of groene Laan ; in wel-

ken men van den Wagen klimt. Hier zet zig

het Gezelfchap op de groene zooden neder;

de tafel word op den grond gedekt
; en men

eet en drinkt met zulk een genoegen van
vriendfchap , dat iemand , die eenig gevoel

heeft van ’t zoet vermaak, dat eene ge-

paste vreugde , waare vryheid en vriendly-

ke gezelligheid , onbedwongen verleent

,

het zelve niet bywoonen kan , zonder het

edelmoedig VaderJandfche karakter der

Zeeuwen daarin te erkennen.

De melding van dit Zeeuwsch vermaak
herinnert my een berigt, my onlangs door

den
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den Wel Eerwaarden Heer ludovicus
kluit toegezonden , waar van ik niet wel
nalaaten kan, hier, in ’t voorgaan,
gewag te maaken. ZynEd. naamlyk , fchryft

my, hoe ’er op zyne Standplaatfe, den
Hitzert 9 in Zuid-Beijerland

,
geene Ker-

misfen of Jaarmarkten gehouden worden;
doch dat ’er, in Rede hiervan, tweemaa-
len des Jaars , half May en op den eerflen

November , een zoogenaamde Knegts-

markt , al van ouds her, Rand gegreepen
heeft, en nog volduurt. Op deeze Knegts-

markt komen Boerenbruikers , van wel zes

uiiren in ’t ronde, en op dezelve vertoo-

nen zig de Boerenknegts, die een huur
zoeken ; en dan leeft men met dat huuren

,

even als men, op eene geregelde Veemarkt,
met het koopen, doet; men klapt elkander

in de hand, enz. Na ’t afloopen van de

Markt
,
geeven zy zig over aan hunne

vreugdebedryven ; beRaande in danfen ,

zingen en fpringen, onder het drinken van
Wyn en Bier; waar nevens zy gemeenlyk
eene goede portie warm brood nutti-

gen. Dit is, zo veel ’t ons voorflaat, een

gebruik, dat byzonder eigen is aan deeze

plaats, en nergens meer gevonden word;
waarom het wel eene byzondere meldinge

verdiende.

By alle deeze dus ver opgenoemde ver-

maakelyke uitfpanningen onzer Natie komt
wyders ook nog het Schouwburg, waar

van men zeggen moet , dat het zeker-

lyk , in onze dagen, ruim zoo veel invloeds

op
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öp het hart der Ncatie heeft, als oudtyds de

Rederykérs hadden ; doch met een aanmer-

kelyk onderfcheid. De Rederykers had-

den cenen ftërkén invloed door hunne recht

Vaderlandfchc Spelen , en hunne boertende

fchertferyën troffen den eigentlyken aart

en de zeden des Volks; maar nu, helaas!

zoekt men de zeden der aanzienlyken veel-

al te misvormen door Franfche en Italiaan*

fche Tooncelen. Men zou byna denken,
dat de Uitheemfchen ’er op uit zyn , om

1

tegenwoordig door hunne Tooneelfpeelers

in ’t hart des Volks te brengen, ’t geen

hunne fynfte Staatkunde, ten tyde onzer
Voorvaderen

;
niet heeft kunnen doen. ’t Is

als of Engeland en Duitschland
, nayverig

over het inneemend gevolg van ’t Fransch
Tooneel hier te Lande, insgelyks troepen

zogt aan te voeren, om ’er mede veld te

winnen. Dit is niet wel te dulden ! Vooral
niet, daar onze Landzaaten zeiven een zeer

goeden eli uitmuntenden voortgang in die

kunst gemaakt hebben; daar wy zoo veele

braave Dichters en Dichtercsfën bezitten

,

die , het zy door eigenvinding , of fraaije ver-

taalingen, uitmuntende Hukken voor den
dag brengen ; en daar ’t ons niet aan Acteurs

ontbreekt, die, naar den aart onzer Na-
tie, en den eisch der konst, bedreeven ge-

noeg zyn, en ’t nog verder zouden bren-

‘gen, moesten ze niet zugten onder ’t

vooroordeel en den bedorven finaak voor
het piepende Italiaansch , coquette Fransch

,

vloekend Engelsch, pochend Hoogduitsch
III. deel. Nxxx en

de Hol-
land-
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en gerabraakt Vlaamsch. ’t Smert my , dat

de Nazaat na ons zal moeten vraagen,

hoe het mogelyk geweest zy, dat zoo vee-

le doorkneede Vernuften zig hebben kun-

nen verbinden tot het opregten van loflyke

Genootfchappen , om , met den zuurften

arbeid van taalblokken, onze fpraak tot

een vasten en goeden tongval en fpelling

te brengen, in een tyd, dat veelen der

aanzienlyken en vermogenden als famen-

fpanden , om onze Moedertaale te vervloe-

ken, en onze kunftige en kostbaare too«

neelen, als vermaaken van laage geesten,

gering te agten ? ö Zag hooft, en vondel

,

met anderen onzer braave Dichteren van
vroeger dagen , nu eens op , wat zouden ’er

niet een menigte van uitheemfche prullen

aan de kaak van den Nederlandfchen Pindus

Haan? Maar de drift zou my veelligt te ver

vervoeren ! Dat zy, die zig dit behooren

aan te trekken , ’t my vergeeven ; en dat

zy, die ’er met reden over klaagen , als

braave Taalkundigen en Dichters toonen,

dat ze genoeg ftandvastigheid en moed heb-

ben, om het goede vooruitzigt van verbe-

tering, dat wy thans onder den toeneemen-

den Dichtlust hebben, te helpen bevorde-

ren. Bragten de Rederykérs in vroegere

dagen zeer veel toe tot de befchaaving der

Natie , wy wagten dit insgelyks van veelen

onzer Genootfchappen, welken daar toe

niet ongefchikt zyn.

V YF-
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VYFTIENDE HOOFDSTUK.

Befchryvende de Dobbelfpelen , en eenige

daar toe betrekkelyke Vermaaklykkeden

der HOLLANDEREN.

Daar verfcheiden Geleerden
,
en onder

die onze beroemde erasmus, zig niet

gefchaamd hebben de Dobbelfpelen der

Ouden tot een onderwerp hunner overden-

kingen te neemen, behoeven wy ook niet

tefchroomen, onze oplettendheid te vesti-

gen op de Dobbelfpelen der Natie; en wy
kunnen dezelven, daar wy ons verledigd

hebben tot het nagaan van de uitfpannin-

gen onzer Landzaaten , niet wel overflaan

;

nadien zy, door alle t}Tden heen, zeer

veel invloeds op de Inwoonders onzer Ge-
westen gehad hebben. Het is den Oud-
heidkundigen over bekend, dat die foort

van Spelen by de Grieken en Romeinen al

in zwang was, vóór dat de Batavieren zig

in deeze Gewesten ter neder zetteden; en
TACiTüs leert ons uitdrukkelyk, dat onze
Voorvaders ’er zeer veel mede op hadden.

„ Zy oeffenden, gelyk hy getuigt (*), dit

,, Spel

Tacitus, over de Zeden der DuitfcJierSj

Hoofdft. XXIV.

XXXX 2
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„ Spel nugteren, en zelfs onder ernflige

„ zaaken; ja, wanneer zy alle hunne goe-

„ deren verfpeeld hadden, (zo verzot wa-

„ ren zy op dit Spel,) dan durfden zy,

,, met den laatffcen worp, hunne vryheid

3, en den eigendom van hun lichaam opzet-

3, ten: ingevolge waar van zy ook, het

„ fpel verliezende, den dienstbaaren ftaat

„ vrywillig aannamen. Dit noemden zy

,, woonthouden”. Zo zag men hen, over-

éénkomftig met de Latynfche Spreuk: In

dubiam Imperii Servitiique aleam ire. Dat is.

,, Spelen orn Heer of Slaaf te zyn” (*).

Men dobbelde oudtyds op verfchillende

wyzen, en ’t gefchiedde onder onze Voor-
zaaten met zoo veel verfcheidenheid , als

mogelyk by eenige Natie; dan voornaam-

]yk bediende men zig van de Bikkels of

Kooten, en van de Teerlingen ofDobbel-
fteenen. De laatffce manier houd nog he-

den in ’t algemeen Rand; maar de eerfte

behoort tegenwoordig al eenigzins ondei*

de zeldzaame Kinderfpelen , en is by be-

jaarde Lieden geheel buiten gebruik.

Het Bikkel- en Kootfpel, om daar mede
in deezcn aan te vangen , is , by de meeste

Volkeren, een der oudfte en natuurlykfte

Spelen geweest; daar ’tgefpeeld wierd met
de gewrigtsbeenderen , uit de hielen en

pooten van het Vee met gekliefde klaau-

wen. D'ewyl deeze Dieren onder de voor-

naamste fchatten der eerfte Menfchen

,

mits-

(*) Zie P i t i s c us ,
op Aka, en me u r s i ü s , ds

Lud, Grcscoruui .



van HOLLAND. *415

mitsgaders die onzer Batavieren , waren

;

en ’er door de dagelykfche offeranden een

groot vertier van Slagtvee by hen plaats

had, zoo zyn deeze Beenderen al vroeg

onder hen in gebruik geraakt. De Romei-
nen benoemden dit Spel met den naam van
Ludus Talorum , vel Taxillorum ; en men heeft

’er in vroeger t}^d over getwist, of deeze

Beenderen ook by andere Dieren , en in de

Menfchen, gevonden wierden, gelyk pli-

nius meld, zeggende: Ouia vcro Talus

proprie animalium bisulcorum osficulum est ,

in fujfragine pedum posteriorum , non equi-

dem rotundnm plank , magna tarnen parte ro-

tunditatis particeps , qucestio movetur d Phy«

Jicorum Filiis , num Tali etiarn reperiantur in

homine (*)? Dat is. „ Dewyl de Talus ,

„ (de Bikkel in onze taai,) eigentlyk een

,, Beentje van de Dieren met gekliefde

,, klaamven is , in de gewrigten der agter-

3, Re pooten, wel niet volkomen rond,

3, maar egter voor het grootfte gedeelte

„ rondagtig, zo word ’er onder de Zoo-

3, nen der Natuurkunde gevraagd, of ’er

3, ook by de Menfchen zulke Bikkels ge-

3, vonden worden”.

Dan ditgefchilisal langbeflist; dewyl men
voor vast weet

,

dat de gewrigtsbeenderen

der Menfchen, fchoon ze ookfliel- enVoet-
gewrigtsbeenderen , of eene zekere foort van
Kooten hebben ,’er zeer veel van verfchillen

;

en dat derzelver gedaante geenzins gefchikt

is

O P Li nius, Lib. II. C. XLVI.
Xxxx 3
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is tot het bedoelde Spel ; als mede dat men
geene zulke gewrigtsbeenderen in eenige

Dieren befpeurt , dan onder de herkaau-

wenden, of zulken die gekliefde pooten
hebben. Men vind by de Ouden nog wel

gewag gemaakt van den Talm Afini Indicie

of den Bikkel van den Oost-Indifchen Ezel;

doch ’t is twyfelagtig , of ’er niet een an-

der Dier door gemeend zy; ’er is ten min-

fle gefchil over onder de Ouden; om dat

men deezc Bikkels, en met recht, in een

éénklaauwig of ééngehoefd Dier ont-

kent (*). — Alles nagaande, is ’t voorts

blykbaar genoeg , dat de Tali der Ouden
die eigenfte foort van Bikkels waren ,

wel-

ken nog min of meer onder onze Jeugd in

gebruik zyn. Intusfchen houden wy ’t

evenwel niet voor ongerymd, te Rellen,

dat de Ouden ook wel eens de gewrigts-

beenderen van andere Dieren tot dat zelE

de einde gebruikt of gevormd kunnen heb-

ben; te minder, daar ’t bekend is, dat zy
zelfs Gouden, Zilveren en Ivooren Bik-

kels maakten; als mede zeer hoog liepen

met de Bikkels van het een of ander Dier.

Dus waren de Dorcades, die van de Da-
mas , of Dorcadifche Rheên of Bokken (f)

,

de Siphnii , van de Bokken van ’t Eiland

Siph-

(*) Ziehier over ar*st. , herod., seneca,
polydorus, en vooral caslius, Lib. IV.

Cap. XI.

CO Zie ^elian. Lib. XIV. Cap. XIV.
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7

Siphnus (*) , met de Lemmifchen van

Ivoor, Tali eburni by ovidius (f), by uit-

ftek geagt: en van den Gouden vind men
melding by junius , in apollon . Rhod.

Lib. III. Argonaut .

Ut pueri cequales ex auro ludere talis

Simt deprenji ambo.

Dat is.

„ De Kinderlyke Speelgenooten wierden beiden

„ betrapt, daar ze met Gouden Bikkelen fpeel-

„ den”.

Voorts ftaat hier nog te melden , dat de

Bikkels oudtyds op de meest vlakke zyden
met eenige getalen getekend waren; en na-

dien dezelven maar vier zulke zyden heb-

ben, waar tegen ’er zes aan de Dobbelftee-

nen gevonden worden, zoo ontflond hier

uit de verfchillende benaaming van de
Quaterniones en de Seniones (§); alwaar

ons ook geleerd word, dat de Tqli, of
Bikkels, noch recht vierkant, noch recht

rond waren. En men kan hier uit ten

klaarfte afneemen, dat het Bikkelfpel on»

zer Kinderen van een zeer ouden datum
zy;

(*) Zie casaübonüs, in Notis in the o-

PHR AST.

(f) O v i d. Lio. II. de Arte Amat.

(S) Zie rad. ad mart. Lib. XIV. Ep. XIV.

Xxxx 4
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zjr
; doch dat de -Ouden het zelve op eenc

andere vvyze gefpeeld zullen hebben , dan
’t thans door onze Kinderen gefpeeld word

,

of liever in onze jeugd gefpeeld wierd;

want het is nu bykans buiten gebruik. In

zoo verre het hier en daar nog ftand houd,
is het meest al een Spel van Meisjes , die

't , by gebrek van natuurlykc Bikkels, ook
wel met Keifteentjes , Albaste Steentjes , enz.

fpeelen
;
ja men vind ze zelf van Goud, Zil-

ver, of Ivoor. Gemeenlyk fpceit men met
vier, vyf of zes Bikkels , naar dat de Kinder

handjes een minder of meerder getal bevat-

ten kunnen; doch doorgaans met vier. De
Speelftertjes verkiezen hier toe meestal een
grooten gladden Steen op eene Stoep. Men
plaatst de vier Bikkels op een hoopje by-

één, en elk fpeelt op zyne beurt. Betje

,

by voorbeeld, heeft den voorrang; zy
neemt een Stuiter, werpt dien in de hoog-

te, en vangt hem, na het Bikkeltje ver-

legd of opgenomen te hebben , weder iii

de hand: dit doet zy ook met den twee-

den, en zoo voort tot den vierden toe.

Indien zy dit agter een verrigt , zonder

mis te vangen ,
of mis te tasten , dan

gaat zy weder aan het aftellen , en legt

de Bikkels, den Stuiter al opwerpende,
één voor één weder neder. Hierin ge-

lukkig flaagcnde , werpt ze op nieuw den
Stuiter in de hoogte, en neemt ’er twéé
te gelyk op; vervolgens drie, en einde-

lyk vier; blyvende de Stuiter geduurig

in beweeging. Men fpeelt ook zonder

Stui-
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Stuiter. Zoo ’t nu gebeure, dat zy in

dit gooien of grypen misfe, dan is het de

beurt van Keetje , die op dezelfde wyze
fpeelt. En dit gefchied tot zoo lang, dat

eene van beiden, met de minfle misgree-

pen, op- en aftellende, het Spel wint, en
ten prys een Bikkel of een duit ontvangt.

Onder dit fpeelen hoort men de lieve Speel-

fteitjes , na dat zy
.
gevorderd zyn

,
geftadig

zeggen , ik ben in myn ééntje , myn twee-

tje, myn drietje, enz.; ik ben in myn
dubbelde ééntje, tweetje, drietje, en eind-

Jyk top; dat is, als zy ’er drie in de hand
heeft, en den laatHen vangen moet. Voorts
gefchied dit opwerpen, onder de handig-

iten, ook nog wel met een enkel of dub-

beld handjeklap; dat is, zy Baat, tusfcheq

het opwerpen, eens of tweemaal met de
vlakke hand op den grond, doet eene
greep, en behandelt tevens den Bikkel.

In dit geval moet de Verliesfier ook de
ftraf van handjeplak, of knokkelvet, on-
dergaan.

By dit Bikkel fpel der Meisjes zullen wy
nog een kort woord voegen van ’t fpeelen

der Jongens met Kooten , of die Beende-
ren, welken tegen de Scharnieren der Bik-

kels aan liggen, en de eigentlyke Tali , of
Hielbeenderen zyn ; waar mede de Jongens
hier te Lande, vooral in den Slagttyd,

fpeelen. De voornaamite konst in dit Spel

beftaat hier in , dat men , onder het werpen

,

een zekeren draai aan de Koot weet te

geeven, waar door dezelve vlak op de

Nxxx 5 plat-
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platte zyde nedervalt, waarom men wel
kooten met Lood vult, om ze dus te doen
vallen. Buiten deeze handigheid of list

rolt de Koot ligttyk op zyde, op het ronde
gedeelte; kunnende de Kooten niet anders

dan op deeze twee wyzen vallen. De eerst-

gemelde heet Stoof , om dat de Koot dan
vlak ligt; en de audere Schyt

,

om dat dan
het gedeelte boven ligt, het welk in den
voet van het Dier agter aan lag, en dat

’er dus de drek op viel; waar van, Schyt-

hiel. De Jongens fpeelen dit Spel om
duiten, of veelal om de Kooten zelven;

die ze dan door gooien winnen. Want
hy ,

wiens Koot Roof ligt, heeft eene gooi

;

hy zet de Koot van de party op de hak-

ken ,
en gooit ’er met zyne Koot tegen aan,

zoo dat de andere verre voort rol Ie ; rolt

dan die Koot weder Roof zoo wint hy ’t

Spel; maar rolt dezelve anders, dan moet
men verfpeelen. Voorts gooit men ook
met de Kooten , even als met Stuiters op
duiten, om derzelver munt of kruis te

doen boven liggen , en daar mede de duiten

te winnen; eindlyk zet men ook Kooten
op een ry, en men wint ze die men om-
ver gooit. Dog laat ons wederkeeren tot

het Bikkelfpel der Ouden, dat ons den
waarfchynlyken oorfprong van eenige laa-

tere Spelen zal aanwyzen.

Het Bikkelfpel was oudtyds een Spel

ook van bejaarder Lieden, en hadt zeer

veel overeenkomst met ons fpeelen met
DobbelRecnen ; behoudens dit onderfcheid,

dat
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dat de ronde kanten der Bikkels niet tel-

den; dewyl de gedaante der Bikkels niet

toelaat dat ze op die zyden liggen blyven.

’Er waren dus flegts vier zyden die telden ,

en ieder haar getal hadden; welken ge-

meenlyk niet door flippen, maar door beel-

den, of betekenisfen van beelden, onder-

fcheiden wierden. De één , de Hondsgooi

,

de Hond , Canis , of Canicula genoemd,
wierd voor de ongelukkigfle gooi gehou-

den: dit teken flond, of wierd getekend,

in de holle en breedfle zyde van den Bik-

kel. De tegenoverzyde , de ronde, of lie-

ver bolle, kant van den Bikkel, telde zes,

en wierd onder dennaam van Cous , of de be-

tekenis van Vernis , voor den gelukkigften

worp gehouden. De twee overige fmalfle

zyden der Bikkels Chius en Senio , telden

de drie en de vier; maar de twee en de

vyf hadden ’er geen plaats. Wanneer men
nu met zulke getekende Bikkels fpeelde,

dan zetten de Speelers eenige Penningen

in; men wierp, en trok eenige Penningen

,

naar dat de bepaalde getallen vielen; op
eene foortgelyke wyze als nog heden in het

zoogenaamde Pachterfpel gefchied. Dit
Spel, dus genoemd, om dat men de Pen-
ningen, by wyze van Verpachting, in be-

zit neemt, en ze den Speelers, op intrest,

of kans van winst of verlies, uitzet, is

naastdenkelyk een overblyffel van ’t oude
Bikkelfpel. De Dobbelfleenen, welken
men thans in dit Spel, in flede van Bikkels,

gebruikt, zyn, overéénkomftig daar mede

;

maar
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maar aan éérie zyde met getalftippen gete-

kend ; waar tegen men, op de eigentlyke

Tesfera , of Dobbelfteenen, de nummers
van één tot zes, op de zes zyden vind.

Ook is de berekening der Penningen
, en ’t

winnen of verliezen ’er zeer wel mede
overéén te brengen. Wyders komt het my
niet onaanneemlyk voor, te denken, dat

de nu alom bekende Ganzeborden insgelyks

uit het oude Bikkelfpel afkotnftig zyn.

Hier toe leiden my, buiten de daar toe ge-

bruikelijke Dobbelfteenen , ook de teke-

ning der Bikkels
, en de betekenis der by-

zondere gooien. Dus hadt men, buiten de

Hondsgooi en die van Venus, ook nog de

gooi der Vultures, der Arenden of Roof-
vogelen

,
die van Hercules , en die van

Regulus of den Koning. By de Grieken

was Stefechorus de gooi van agt, naar den

Griekfchen Dichter stesichorüs, die in de

Stad Catana, onder eene agthoekige, of

door agt pylaaren gefchoorde, Tombe be-

graaven was. De gooi Euripides liep tot

veertig , na euripides , een der veertig

Mannen, die Athene, na de Dwingelan-

den, beftierd had. Andere gooien droe-

gen den naam van Beronice , Longicoma 9

Darius • Alexandcr ; ook wist men van
Alea Allegorica , zinfpeelende • Dobbel-

fleenen , enz. (*) Kortom , de bete-

kenisfen der Bikkelworpen wierden
,
gelyk

ALEXANDER AB ALEXANDRO, TOMAS FREI-

gius, en anderen getuigen, volgens de

zin-

(*) Zie palemedes, de Tal. Luforia , en anderen.
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zinnelykheid der Volken genoemd naar

hunne Helden , en edele of andere Vrou-

wen; als mede naar de Dieren en derzel-

ver zinfpeelingen , of naar zulke zaaken,

die onder hen in eere of in veragting wa-
ren. Wanneer men dit overbrengt op de

tellingen en byzondere benoemingen der

gooien, op onze Ganzeborden, word het

al vry waarfchynlyk , dat zy het oude Bik-

kelfpel tot een grondflag hebben. De goe-

de en kwaade gooien toch worden, op het

Ganzenbord, insgelyks door beelden uit-

gedrukt, als daar is de Dood, het Gevan-
genhuis, de Put, en ’t Doolhof voor de

kwaade , benevens het Gansje , het Lee-
ven, en dergelyken, voor de goede gooien.

Wyders is dit Spel , wat men ook van dee-

ze overéénkomst moge denken, een oud
Nationaal Spel onzer Voorzaaten geweest;

en men heeft, terwyl ’t nog heden in ge-

bruik blyft, verfcheiden andere foortgelyke

Spelen weeten uit te denken , die, onder
andere naamen, op dezelfde manier ge-

fpeeld worden. Als daar is het Slangen*

bort, het Bokje of Schaapje, en, om geen
.meer anderen te noemen, dat der Vader-
Jandfche Penningen of Gefchiedenisfen,

9

i

welk niet onaartig en
#

tevens nuttig is, de-

wyl het den Kinderen, al fpeelende, on-

gevoelig een lust tot het onderzoeken van
’s Lands Historiën kan inboezemen.

Hier by meende ik het oude Bikkelfpel,

met de overige daar uit afkomftige Spelen,

te laaien berusten ; dan ik herinner my nog
ee*
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eene gooi van ’t zelve, die onze b3
7zonde-

re opmerking vordert ; om dat ’er iets , daar

mede overéénkomdig, onder onze Natie,

by eenige lustige Gastmaalen , niet onbekend
geweest is. Ik bedoel de gooi Bafilicus 9

met welke men , op de Gastmaalen , den
Voorfchenker oT Ceremoniemeester, als

door ’t lot bepaalde. Zulk een wierd ge-

noemd Magister , Meester , Dictator , Wct-
geever, Strategus , Overde, en Pater cce-

7ic8 , of Rex Convivii , Vader of Koning van
’t Gastmaal. En ’t komt my voor dat dee-

ze worp dezelfde is met die van Venus , of
de hoogde gooi , waarop horatius (*) het

oog heeft, als hy zegt:

— — . — quis udo

Deproperare apio coronas ,

Curatve myrtho ? Qiiem Venus arbitrum

Dieet bibendi ?

Vondel vertaalt dit.

,,
Wie zal Koning getrokken worden’’?

Doch ’er word, naar ons inzien, tevens

niet onduister gedoeld op den worp Venus,
Oiiem Venus arbitrum dieet bibendi ? Dien
Venus, als de hoogde worp, tot Ceremo-
niemeester aandelt, of recht geeft om te

bepaalen, hoe veel ’er gedronken moet
worden. Die dond aan hem die de hoogde

gooi

CO Horatius, Lib. II. Ode VII.
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gooi wierp, ’t welk plautus (*) klaarder

aanduid, als hy zegt:

. Jcicet vulturios quatuor

Talos arripio , invoco almam meam nutriccm Herculem

JaCto Ba/ilicum
:
propino magnum poculum ills bibit.

Dat is.

„ Hy gooit vier Vulturios , (vier ongelukkige

„ Hondsgooien 0 ik ontneem hem de Bikkels, en

„ roep mynen vruchtbaarvoedenden of’ welgevoe-

., den Hercules aan; den worp Bajilicus gegooid

„ hebbende, breng ik hem een grooten Beker toe,

„ en hy drinkt denzelven uit”.

Dat ’er nu oudtyds onder onze Landzaa-

ten ook iets van die natuur, of eene drink-

bepaaling door ’t lot, bekend was, blykt

uit eenige byzonder daar toe gemaakte Be-

kers en geblaazen Glafen , met één of twee
beweeglyke Dobbelfteenen in den voet;

waar mede men aldus handelde. Wanneer
zulk een Beker aan den Disch, of in het

Drinkgezelfchap , omgong, moest hy, die

denzelven aannam, den Beker zoo flerk

fchudden, dat de Dobbelfteenen om rol-

den , en hem vervolgens nederzetten. Dan
telde men de oogen, en hy, die den Be-

ker gefchud had, moest zo veel Bekers

drinken, als ’er oogen boven lagen: ook
wier-

DE HOL*.
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wierden zoodanige Bekérs in gczelfcbap

van de Vrouwen gebruikt, die dan het ge-

tal met zoo veel kusjes moesten voldoen;

waar van men in de Kusjts en Vrykonst

van westerbaan, en andere oude Dich-

ters, melding vind. Men vind zodanige

Bekers nog by oude Familiën; en ik heb

een zeer byzonderen van die foort gehad

,

waar van ik thans flegts de aftekening be-

zit; dewyl de Beker zelf onder myne
Liefhebberyen verkogt is geworden , toen

ik niet dagt, dat ze my immer te Rade
zou komen. In ’t vervolg hoop ik ’t een

en ander, van deezcn aart, nog wel eens in

het Licht te geeven; terwyl ons zeer veel

dienst zoude gefchieden , indien eenige

Liefhebbers , die iets van dien aart wisten

,

den Vaderlande betreffende , zulks edelmoe-

dig wilden mededeelen. Intusfchen meld van
der schelling, echter , uit zeker Kerklyk
Schryver , iets van deeze gewoonte , 't

welk wy , ter nadere ophelderinge en be-

vestiginge van ons gezegde, hiér nog zul-

len inlasfchen.

„ Ten huidigen dage”, zegt zyn Au-
theur, „ hebben de jonge luiden ontelbaa-

„ re kunsjes en grillen verdigt, ook drink-

„ wetten gefmeed, om met genoegen, en

,, drinkebroers orde malkanderen het lyf

„ vol te jagen. Sommigen fpelen met

„ Kaarten, Schyven en Teerlingen, en die

„ verliest moet drinken. Een ander keert

„ een roemer het onderst boven op een

tafelbord, en florpt den wyn van on-

der.
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*, der. Men vlegt hand en armen door

5 ,
malkander, en weet de een den ander

,, te drinken te geeven met de hand, en,

„ houdende den romer tusfen de lippen,

3, den wyn te gieten in des anders mond,

3, en, na zulks gedaan, over te leveren

„ tusfchen de lippen van zyn drinkgenoou

„ Sommige Reken een houtje aan, gee-

„ vende ’t zelve in ronde over, yder zeg-

„ gende. Luitje , Luitje leeft nog , en die,

,, in welkers hand Luitje uitgaat, moet

3, een glas in ’t lyf zetten pp Luitjes uit-

„ vaart. Men heeft Koppen en Kroezen

,

,, met een teerling daar in; en die ge-

3 ,
dronken , en een ander het gebragt

„ heeft, hutzelt den teerling om, en is,

3, die de Kroes ontvangt , verbonden zoo

„ veele glazen te drinken, als ’er oogen

„ zyn geworpen. Men drinkt den Abt
„ met zyne Monniken, dat is, den groo-

„ ten Romer, met eenige kleine daar by’\

Dus verre dit uittrekfel, dat ons den
drinkdwang van vroeger dagen herinnert

;

daar onze thans in dit Ruk befchaafde

Landzaaten een afkeer van hebben. Dan
iaat ons dit onderwerp , dat wy reeds vroe-

ger overwoogen, niet weder hervatten;

en liever, daar dit uitflapje ons tot de
Dobbeifleenen gebragt heeft, het fpeelen

met dezelven nog wat bepaalder nagaan.

Dit Ruk zullen wy, fchoon ’er niet min-

der over te zeggen valle
, beknopter kun-

nen afhandelen, om dat de Tesferce , of
Dobbeifleenen

, nog heden van het zelfde

III, deei„ Yyyy ge-
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gebruik en de eigenfte gedaante zyn , als ze
oudtyds waren; en men zeer veel van het ge-

zegde over de Bikkels , ligtlyk , op de Dob-
belfteenen kan overbrengen. Men heeft de
Dobbelfleenen , denkelyk, in navolging

van de Bikkels, uitgevonden, met dezel-

ven in den vorm van een Cubus, of Teer-
ling , met zes evengelyke zyden , te bren-

gen. Op die zes zyden ftaan nu, van één
tot zes , ingegroefde flippen ingedrukt

,

die de kansworpen uitmaaken. Wat de

onderfcheiden behandelingen dier Steenen
betreft, dezelven zyn te menigvuldig, om
’er in ’t breede van te gewaagen. ’t Zy ge-

noeg te zeggen, dat men, naar de ver-

fchillende foorten van fpelen, met twee
of drie, tot zes of meer Steenen te gelyk

gooit; en gemeenlyk die worpen ’t voor-
deeligst rekent, welken de hoogfte oogen,
of in zekere fpelen , als op het Tiktakbord ,

de kansworpen aanbrengen. Deeze Teer-
lingsworpen hadden ,

evens als die der Bik-

kels, by de Ouden, verfchillende benaa-

mingen. Men fprak vanMidasfenenAbullds,
naar eene zekere kleeding , ten prys voorden
winnenden gooier gefteld

;
(hiervan het lot

werpen over de klederen van Christus); van
Supines , dus geheeten, om dat de Steen

dan niet vlak ligt ; hoedanig een gooi on-

der ons kwaad gekeurd en vergooid word;
van de worpen Chio en Kio , als mede van
de Azinus , of Ezelsgooi, die, volgens

de verklaaring der Oudheidkundigen, zoo
veel aanduid, als Koning of Ezel, dat is,

ge-
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gewonnen of verlooren ; of, zoo als wy ’t

uitdrukken, onder of boven, Slaaf of Keu-

ning, enz. Zulke en lbortgelyke benaa-

mingen der Dobbeldeenworpen en Spelen

ontmoet men ten overvloede by de Ouden;
waar van hy, dien ’t geluste, eene bree-

dere onderrigting kan vinden, by meur-
sius, ERASMUs,de hier bovengenoemde, en
andere geleerde Autheuren, die over de

Dobbelfpelen der Ouden gefchreeven heb-

ben. In onze dagen zyn deeze Spelen

meestal op de volgende wyze in gebruik.

De gemeende manier is, dat men met
twee, drie, vier of meer Steenen, in een
zeker getal van worpen, naar de hoogde
oogen gooit. Dit fpeelen heeft meest plaats

onder de Landlieden, die zig zeldzaam met
ingewikkelde worpen bemoeien ; en ge-

meenlyk om eene geringe winst, om een
Kermiskoek , of iets dergelyks. Van daar

is het Koekgooien onder hen zeer gemeen,
inzonderheid by de Noord-hollanders, die

geen geringe Liefhebbers van Koek zyn.

Hier door verkrygt dit fpel ook eenige be-

trekking tot het Koekhakken en Kneppe-
len; om naamlyk een Koek met een ijze-

ren byl, in de minde houwen, door te

hakken; of dien met een dok, langs een
ijzeren beugel , die de Koek gekneld

houd, door ’t midden te flaan. Voorts
is het in onze dagen zeer gemeen ge-

werden , te gooien naar eene vette Koe

,

een Paard, Chees , Karre of Wagen, wan-
neer men veeltyds door een Tregter, in

Yyyy 2 een
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een ketel gooit. Men heeft naamlyk een
grooten blikken Trekter boven een kope-
ren Ketel hangen , waar door men de
Steenen werpt , uit een houten of hoor-

nen Bekertje , en dit niet by de hand zyn-

de, gebruikt men ’er een Bierglas toe.

Dit gefchied, om alle verdenking weg te

neemen ;
doch in veele gevallen gooit men

flegts met de hand. Gemeenlyk heeft hy,
die in één, twee of drie worpen de hoog-
fte oogen gooit, de Koe; maar dikwils

Relt men , by zulk een prys, nog wel by-

pryzen. Men neemt, by voorbeeld, drie

Koeien, eene voor den hoogften gooier,

en deeze heeft de cerfte keus
; eene voor

den gooier, die
r
£ naast aan de hoogfte

oogen komt ;
deeze heeft de tweede keus

;

en eene voor hem die de laagfle oogen
gooit, die, fchoon geen keus hebbende,
egter doorgaans met het overfchot wel te

vreden is. In onze dagen heeft men dit

gooien naar, oflooten om deeze en geene
dingen , zelfs om Meubelen en Huiscieraa-

den ,
al zeer fterk in zwang gebragt. Dan ’t be-

gint tegenwoordig reeds vry wat te flyten

,

om dat de kanfen gemeenlyk te fterk , ten

voordeele van den Eigenaar, berekend
worden ;

waar by dan ook wel eens komt

,

dathy, die werpen laat, de meeste kanfen

onder zig en zyne makkers heeft, waar
door hy met half geld kamp lpeelt. Ónder-
tusfcben is dit werpen door een Tregter me-
de al zeer oud ; de Buxus , Turricula , Pyxis ,

Orca en Pyrgus der Ouden, waren foort-

g*
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gelyke Tregters, of Bakken, in welke men
de Steenen uit den Fritillus wierp. Men
maakte dezelve ook wel by manier van

wyde Trompetten , in dien ïmaak als wy
ze op onze Kermisfen , fchoon ze nu ook
al afgaan, nog zien. Daar toe behooren

ook die Tregters , welken, by wyzo van

een gekromden hoorn, of wervel wentel-

trap, inwendig uitgehooid zyn; hoedani*

gen men nog vind in de zoogenaamde Loo-
terykraamen ,

die , om de menigte van

valfche kneepen, ten billykfte overal ver-

boden worden.

Behalven dit gemeene Dobbelfpel is ’er

nog een ander van wat meer omfiag en

konst; te weeten het Tiktakken , of, ge-

lyk men ’t oudtyds heette, het Qiiaacken;

dat eertyds zo fterk als eenig fpel onder
de Hollanders in zwang was; doch nu niet

zeer gemeen , en bykaiis alleen by eenige

oude gezellen bekend is. Men noemt het

ook Verkeeren , om de wisfelvalligheid die

het zelve door de kansgooien onderworpen
is; waarom brederode tot zyne Dichter-

lyke fpreuk nam :

9

t Kan verkeeren

;

en wy
nog , naar hem , zeggen :

9
t Kan verkeeren, zegt

Brero . Dit fpel, vooral een dierfpelen*

welken ons van de Romeinen overgeblee-

ven zyn , was by hen bekend onder den
naam van Linece , of Lynen. Men teken-

de naamlyk, op eene zekere vlakte, Ly-
nen , met zulke doorfnydingen , dat die

doorfnydingen in driehoekige punten uit-

liepen, Hier op Relde men dan Penni.n-

Yyyy 3 gen,
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gen , die men naar de worpen , welken
men met de Dobbelfteenen gooide, ver-

pJaatfte ; tot dat eindelyk de een of de an-

der, alle de verplaatfmgen
, die ’er op de

worpen konden vallen, en door de Spee-

lers op de punten der driehoeken gezet

wierden , ingenomen zynde , het Spel ver-

loor. Onder deeze Lynen was ook de Sa-

cra Linea , of Heilige Lyn; onzes agtens

die dwarslyn op het Dambord, waarop
de Speeler zig wel tragt te houden , om
dat de kragt van ’t fpel genoegzaam daar in

beftaat. Voorts heeft men ook de kans-

worpen in dit fpel, met verfcheiden be-

naamingen , naar ’t getal der oogen , uit-

gedrukt; als daar zyn die van Cinque Six ,

Ouater Troy , Deux Aas , Deux Cinquen

,

Sixen , Troyen, enz. Hier uit is ontleend

het bekende versje, dat men, by manier
van aantekening, in fommige oude uitga-

ven onzer Nederduitfche Bybels vind; die

van daar den naam voeren van Bybels van
Deux Aas. Men leest ’er naamlyk in de

randtekening, op Neh. III: y,

De Armen moeten het Cruyce dragen; de Ryckeen
geven niets

,

Deux Aas en heeft niet, Six Cinque en geeft niet,

Quater dry , die helpen vry.

Het laatfte word ook wel in deezervoege

uitgedrukt:

Quater Troy moet geeven

,

Daar Deux Aas en Cinque Six van Jeeven.

Het
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Het zegt zo veel als

:

De Arme heeft niet, en de Ryke geeft niet;

Maar de Burgerftaat geeft, daar Arm en Ryk van
leeft.

My is, met betrekking tot deeze en
foortgelyke benaamingen der kansworpen

,

in handen gekomen, een oud Hoogduitsch
versje van zekeren hug van trumberg;
5

t welk ik, als hier niet ongepast, in ver*

llaanbaar Duitsch nagevolgd , nog zal me-
dedeelen: het gaat over de meeste gooien

der Bobbelfteenen , en luid na genoeg
aldus

:

Cincken quaters aefen

Maeckt hongherige baefen.

Van cincken quaters dryen

Sit meinigh een te fchreyen.

Van cincken quater deux

Word raedeloofe heus.

Van quaters troijen cincken

Moet menich water drincken.

Van cincken troijen quater

Treurt dickwil Moeder en Vader.

Van cincken quater deux en fes

Moet Meije, Luckart en Agnes

Onberaden blieven, als men ’t lange doet.

Zoo God Vader niet erbarme , en haar behoed.

Ik zal my verder niet inlaaten in eene

naauwkeuriger befchryving van dit Spel,

Yyyy 4 ciat
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dat niet minder ingewikkeld is dan het

Schaakfpel, ’t welk ook hier te Lande wei-

nig , en alleen van eenige vernuftige Spee-

lers gehanteerd word. De des begeerende
kunnen ’er, uit andere Schriften, genoeg-

zaame berigten van bekomen; en om ’er

het kunftige recht van te verftaan, moet
het, gelyk de Liefhebbers fpreeken , daad-

]yk geoeffend worden; dat men ook min
of meer van het gemeenzaamer Dambord
mag zeggen. Alleenlyk Raat hier nog aan

te merken
,

dat die hedendaagfche wyzc
van fpeelen na genoeg overéénkomt met
de manier onzer Voorzaaten; onder wel-

ken dit tiktakken een by uitftek bemind
Spel was, waar door ’t ook wel eens mis-

bruikt wierd; dat zelfs der Overheid aan-

leiding gaf, om het door Plakkaaten te be-

teugelen. Men wil dat hier uit ontftaan

is het bekleeden der Tiktakborden met La-
ken , en dat zelfs fommigen der geenen

,

die de ieverigften waren om het als een
zielverdervend Spel te veroordeelen , de

eerften geweest zyn, die ze met Laken be-

kleed hebben , op dat het gerammel der

Schyven en Steenen by de Gebuuren niet

gehoord zoude worden. In onze dagen

denkt men onder onze Natie, over foort-

gelyke onderwerpen, wat zagter; en ’er

is, nog onlangs, zelfs een nieuw Spel ge-

booren , welks uitvinding veelal den Predi-

kanten toegefchreeven word, en dat al-

thans den naam van het Domineesfpel draagt.

Dit Spel , fchoon het den naam van Dob-
bel-
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belfpel niet moge voeren, kan egter niet

wel uitgedagt zyn, zonder een grondige

kennis der Dobbelfteenen ; om dat alle de

getalen der Dobbelfteenen op de plaatjes,

daar men mede fpeelt, gevonden worden,
en de wisfeling, benevens de famenvoe-
ging dier getalen , het fyne van ’t fpel uit-

maaken. Het eenige wezenlyke verfchil

is , dat de getalen niet met zeskantige

Teerlingen geworpen, maar met platte

plaatjes tegens elkander geleid worden.
Dit fpelletje behoort, ter oorzaake van
deszelfs eenvoudigheid , onder de onnozele

Kinderfpelen , die van het Dobbelfpel af-

geleid zyn; waar toe ook betrekkelyk is

het fpel met het Tolletje, gemerkt met
de vyf Vocaalletters A, Al, E, Een, /,

In, O, Nul, Uy Uit; of wel
,
gelyk men

het Tolletje nog al meest getekend vind
met zes Letters, in overéénkomst met de
Teerlingen, A, Al, j5 , By, 5 , Set, T,

Trek, D, Dubbel ,
iV, Niet. Dit Tol-

letje word rond gedraaid , en naar dat de

Letters, gelyk de Oogen der Dobbelftee-

nen , by ’t lot vallen , trekt men Iets of
Niets uit den Pot, of let ’er iets by, ’tzy

enkel of dubbel, naar de beduiding der

bovenvallende Letters, terwyl de A het

alles, of den geheelen Pot doet winnen.
De winst of het verlies beftaat doorgaans

in Peperneuten , of eenige kleine Penning-

jes. Voorts zyn onze Nationaale Kinde-

ren, uit hoofde van ’s Lands gelegenheid

aan de Zee, ook wel gewoon, zulke en
Yyyy 5 der.
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dergefyke fpelen , met mooie Schelpjes en
Kinkhoorntjes te fpeelen. Ja ’er is, in de
voorige Eeuw, een Spel, onder den naam
van ’t Hoornfpel , bekend geweest, ’t welk
zeer algemeen, en alleen met Hoorntjes,
byzonder met de Oost-Indifche Cauni,
gefpeeld wierd. Men fpcelde het, naar ’t

fchynt, by manier van overtelling, in ee-

nige Bakjes, of uitgehooide holligheden,

in een zeker vierkant Bakje ; hoedanige

Bakjes of Borretjes ik dikwils gezien, en
zelf bezeten heb ; maar ik kan tegenwoor-

dig geen nadere berigten van dit Spel kry-

gen, dan die, zoo gemeld is, van de
overtelling gewaagen. ’t Is egter, dit weet
ik zeker , van ouds meer dan een Kinder-

fpel geweest, en ftond eenigzins gelyk met
een Spel , dat onder de Romeinen met Paar-

len gefpeeld wierd; ook wil men, dat

het in Zeeland nog hier en daar in zwang
zou weezen.

’Er zyn, buiten de dus ver gemelde,

nog verfcheiden andere fpelen, uit het

Bikkel- en Dobbelfpel afgeleid ; dog de

meesten, die thans niet in vergetelheid ge-

raakt zyn, hebben te veel overéénkomst
met de opgenoemden , waar van ze niet

zelden flegts in fchikking en naam verfchil-

len , om ’er op Baan te blyven. Wy zul-

len derhalven hier mede van dit Bag van
fpelen afftappen; en alleen nog, in ’t voor-

bygaan, melden, dat het eertyds, vol-

gens de Duitfche Krijgswettenen ftraffen,

ook onder onze Natie vry gemeen was,
in
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in eenige gevallen van ftrafoefening
, ge-

bruik te maaken van de Dobbelileenen.

In gevalle naamlyk, dat eene dooditraf op

eene geheele bende viel, en men aan ee-

nigen pardon wilde verleenen, was men
gewoon de ilraffchuldigen op de Trom te

laaten dobbelen , ter kanswaaginge van
Leeven en Dood. Eene bittere en harde

kanswaaging

!

Wyders ilaat hier, met opzicht tot de

Dobbelileenen zelven, nog aan te mer-

ken , dat men in Duitschland , in Zwitzer-

land, en, zoo men wil, ook in eenigen

onzer Provinciën, onder den grond graa-

vende, verfcheiden foorten van Dobbel-

ileenen gevonden heeft, die fommigen
voor natuurlyke gedeelten van dierlyke

Wervel- of andere Beenderen gehouden
hebben. Men meende, omtrent de getal-

groeven, de overblyffels van eenige aan-

éénhegtingen van Spieren of Zenuwen te

zien ;
doch zulks is den fchranderen beu-

zelagtig voorgekomen, na dat ze bemerkt
hadden, dat deeze Steenen meest gevonden
wierden , in die Streeken , daar men de grond-

ilagen en overblyffels der oude Romein-
fche Burgten, of Legerplaatfen , ontdek-

te. Men zie dit betoogd in eene opzetly-

ke Verhandeling van den beroemden jo-

annes scheuchzer, de Tesferis Badenfis 9

of de Dobbelileenen van Baden ; waar uit

ten klaarile blykt, dat deeze Steenen door
Menfchen handen gemaakt zyn , en dus de

oud-
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oudheid van dit Spel in Duitschland , en
elders, bevestigen.

Naast de zugt onzer Voorzaaten tot het

Dobbelfpel komt hier verder in overwee-
ging hunne neiging om oude Munten te

bewaaren , en met dezelven , of met ande-

re Penningen en Munten, te fpeelen. Hier
van ftrekt tacitus ten getuigen , wanneer
hy fchryft (*) : ,, Zy hebben een behaagen

„ in oud Geld, en ’t welk van over lange

,, bekend is
,
gelyk daar zyn de Penningen,

„ die Serrati en Bigati genoemd worden”

;

welk gezegde eene nadere opheldering vor-

dert , waarom wy ’er een kort woord over

zullen mededeelen. De Serrati waren
Penningen , aldus geheeten , ter oorzaake

dat zy, om den rand , zaagswyze inker-

vingen hadden, naar de gedaante der tan-

den van eene Serra, of Zaag; min of meer
overéénkomftig met onze tegenwoordige
gekartelde, rand- of zaagduitjes, daar de

Jongens nog veel mede ophebben. Het is

blykbaar dat deeze zaagswyze inkartelin-

gen dier Penningen, even als die onzer

duiten, by Fig. L, ’er niet by de munting,
maar laater, in gemaakt wierden; daar

men uit eenige weinigen , welken nog on-

der de Liefhebbers berusten , duidelyk

bemerkt, dat ’er eene Zaag of Vyl toe

gebruikt is. Men zie op Plaat X. Fig G , ee-

ne afbeelding van zoodanig een Penning,
wel-

1

O Tacitus, over de Zeden der Duitfchers ,

Hoofdft. V.



van HOLLAND H39

welke my, benevens veele anderen, door den,

in de oude Penningkunde en Historiën , by
uitneemendheid ervaaren Heer pieter van
damme, uit een getal van twaalf verfchil-

lende Serrati , gunflig ter hand gefield is.

Myne verpligting noopt my om dien Heer
hier ter plaatfe openlyk dank te zeggen , niet

alleen voor deeze zyne goedheid , maar ook
voor veele andere gunstbew3?zen , zoo gul-

hartig aan my betoond , onder het opbel-

len myner Natuurlyke Historie; door my
zoo oude en zeldzaame Boeken , als min
bekende oudheidkundige Stukken en by-

zondere onderrigtingen, edelmoedig mede
te deelen. Wat nu verder de Bigati be-

treft, deezen wierden dus genoemd naar

eene zekere foort van triumfwagens , wel-

ken, met twee of met vier Paarden be-

fpannen , op deeze Penningen verbeeld

waren ; dat hen , naar gerade hier van , den
naam van Bigati of Quadrigati , zoo veel

als twee- of vierpaardige Stukken, deed
draagen. Wy hebben, ter nadere opheï-

deringe deezer byzonderheid , ook zulk

een Bigater by den gemelden Serrater ge-

voegd , en tevens op dezelfde Plaat nog
eene afbeelding gegeeven van de Romein-
fche Denarii , ofPenningen ,met een Cymba 9

of Roeifcheepje , zie Fig. I ; hoedanigen men
Ratiti , zoo veel als Scheepjesftukken

,

noemde. Met deeze Jaatflen, die, gelyk

ook de voorgemelden
, op de tegenzyde

een Kopflük vertoonden, waren de Kin-
deren der Romeinen gewoon te fpeelen:

zj
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zy wierpen dezelven op, en riepen onder
’t nedervallen, Hoofden of Scheepen

, om
dus te laaten raaden op welke zyde dezel-

ve nedervielen (*). En vermoedelyk
heeft men hierin den oorfprong te zoeken
van het pleiduiten onzer Jongens , mits-

gaders van hun Kruis- of Muntgooien
, en

’t raaden naar ’t zelve. Naar allen fchyn

is dit raaden naar Hoofden of Schepen
vervolgens overgebragt, op ons Kruis en
Munt; dusgeheeten, om dat men, onder
de regeering der eerfte Christen Keizeren

,

veelal Kruifen op de eene zyde der Pen-

ningen floeg; terwyl men op de andere

zyde het Beeld, of eene zinfpreuk des

Munters, en dergelyken , llempelde. Zie

de Afbeelding van onze Hollandfche, op
Plaat X. Fig. O en N. Van daar is

de benaaming van Kreutfcher , of Kruis-

penning, nog overgebleeven in Duitsch-

land en uit dien hoofde vind men ook
Drinkglazen, in welker voetftuk zulk een
Penning ligt; die, gefchut zynde , en
Kruis of Munt vallende, den dronk be-

paalt.. En zoo fchynt ook het voornaam-
fte fpel met de Serrati en Bigati geweest

te zyn, om te laaten raaden of men een

Serrater , of een Bigater , als mede of men
even of oneven Penningen in de hand

had; gelyk het, nog niet overlang gelee-

den, lchoon ’t nu bykans vergeeten zy,

onder onze Jongens zeer gemeen was,

dat

CO Zie macro b. Saturn. L. VIL
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dat zy, om Kartelduiten, of andere Dui-

ten, naar even of oneven raadden; hoe-

danige Kartelduiten veeltyds uit de Wyf-
jesduiten beBonden: ook is my toevallig

in handen gekomen eene zeer oude Munt,
met het Wapen van Holland , en het re-

vers Batenburg , welk duitje blyken draagt

van gemaakte inkartelingen , en dus, als

zeer oud gemunt, niet ongegrond aan-

toont, het gebruik der Serrati van onze
Munten. By de Verklaaring van dit Munt-
je, dat op Plaat X. Fig. K. Baat afge-

beeld, zal ik ’er iets naders van melden.

Verder is hier omtrent nog in agt te

neemen, dat onze Voorzaatcn, inzonder-

heid, zeer veel op hadden met zulke Serra-

ti, of gekartelde Penningen, op welken
twee hoofden geBempeld waren. Men
heeft ’er verfcheiden van die foort hier te

Lande verzameld, en, ’t geen zeldzaam

is , men heeft ’er veelen gevonden
, die

midden door gebroken of gezaagd waren;
en welker Bukken , hebbende ieder een

hoofd, faamgevoegd, een tweehoofdigen

Penning uitmaakten. Deeze Penningen

,

waar van wy by de Huwelyken
, als

Trouwpenningen
,
gewaagden , zyn by on-

ze Natie ook als DobbelBeenen of Speel-

penningen in gebruik geweest. Althans
SMETius , die zulke Penningen gevonden
en gekend heeft, meld ’er in zyne Anti-
quitates Ntomagenfes ,- pag. 172, het vol*

gende van: Sunt Qfcil. nummï) divijl feu
fecti Germani cnim

, quod Romanorum civibus

Le-
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Lege erat proliibitum , nummos medios feca*

partibusque tesferarum vice utebantur

.

Dat is. „ ’Er zyn Penningen, die ver-

,, deeld of doorgefneeden zyn; want de

5, Germaanen fneeden , het geen de Ro-

,, meinen by de Wet verbooden was, de

5, Penningen door, en gebruikten de ftuk-

,, ken om ’er mede te dobbelen”. Voorts
had men ook Roti en Concavi

, of Rol- en
Holpenningen ; waar van nog by ons de

Rol- en Holduiten. Men gebruikte deeze

en andere Penningen in veelerJei Spelen,

op eene dergelyke wyze als de Jongens
tegenwoordig doen; die dezeïven werpen

,

onder den voet trappen , door lederen foe-

fels voortflaan, tegen dezeïven aan knik-

keren, of ’er met Stuiters op gooien, en
welke kinderlyke vermaaken ’er van die

natuur meer zyn. Eindelyk vind men
mede nog gewag van Perforatie of door-

boorde Penningen , niet ongelyk aan onze
gaatjes duiten. De Ouden doorboorden
dus fomtyds eenige Penningen, ten einde

dezeïven aan een fnoer om den hals te

draagen ; welke gewoonte van Penningen

te draagen , in onzen jongen tyd , als bo-

ven gemeld is , nog plaats gehad heeft.

Benevens dit alles doet ons het behaagen

,

dat de Batavieren, volgens tacitus , in

oud Geld hadden, ter deezer gelegenheid

gedenken aan de Joflyke zuinigheid onzer

Voorvaderen; waar van ’er hier en daar,

inzonderheid in Noord hólland , en vooral

by onze deftige Boeren ten platten Lande

,
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Tig, A. Is de bovenzyde van een tweehoofdigen Romein-
fchen Penning, en Fig. B. deszelfs rugzyde, zo als

dezelve van een gefpleeten is
; waar nevens Fig. C.

een foortgelyken tweehoofdigen Penning , of wel
het revers van den penning , verbeeld : hoedanige

Penningen, of gedeelten van dezelven,de Batavieren

tot Trouw- en ook wel tot Spedpenningen gebruikten.

Zie Bladz. 1114 en 1441.

— D. Is een zeer oude Romeinfche of Bataaffche Zegel-

of Trouwring van Yzer
;

en Fig . E. een gouden
Trouwring van laater tyd , doch van zeer egt oud
Hollands maakfel. Zie .Bladz. 1115.

— F. Is eene Hazelnoot in Zilver gevat, hangende aan een
Ringetje, zoo als die door de oude Hollanders te-

gen Ziekten gedraagen wierden. Zie Bladz. 1270.

— G. Is een opregte Zilveren Senator ofZaagpenning, waar
mede de Batavieren fpeelden

; gebruikende hierto®

veelal zulk flag van Romeinfche Penningen. Zie
Bladz. 1438.

— H. Is eene foortgelyke Speelpenning onzer Batavieren ;

zynde een Romeinfche Quadrigater , op welks rug-

ftuk een Wagen, met vier Paarden befpannen, ge-

zien word. Zie Bladz. 1438. en lees aldaar Quadri-
gater , in Bede van Bigater .

*— J. Is een Ratitus , hebbende op de rugzyde een Roei-
fcheepje ; hoedanige Romeinfche Penningen de Ba-
tavieren even als de bovengemelden gebruikten. Zie
Bladz. 1439 en 1440.

K. Is een ingekarteld Muntje van Batenburg
, mede

tot een Senator gevormd ; ’t welk ten bewyze dient,
dat zulks, ook in laater tyd, by de Natie in gebruik
gebleeven is. Wy merken hierby aan > dat de ei-

gen
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gen naam der Batavieren , in de benaaming van Ba-
tenburg opgeflooten ligt; en dat bet, daar de Munt
van dat over oude Batavifche Gewest juist den Hol-
landfchen Leeuw voert, te meerder opmerking ver-

dient. Zou men ’er met eenigermaate uit mogen
gisfen , dat de Hollandfche Leeuw, en zoo ook de
Gelderfche Leeuwen , op onze Munten , van Batavi-

fchen oorfprong zyn ? Op dien grond zou men dan
mogen vermoeden , dat ze geenszins afkomftig zyn
van het Wapenfchild der Graaven

; maar dat die veel-

eer hun Wapenfchild uit deeze Gewesten overgeno-
men hebben, of, by ’t verkrygenvan hun Graaflyk

bewind , daar mede vereerd zyn geworden. Dan
wy geeven dit ilegts op als eene gisfing. Zie Bladz.

1441.

Fig. L. Is een hedendaagfche Senator of gekartelde Wyfjes-
Duit, met twee gaatjes, als een Perforatus f of door
boorde Penning

;
en Fig . M. een hedendaagfche Ro-

tns of Concavus , t»y ons Rol- en Holduiten geheeten.

Zie Bladz. 1442.

-—
- N. Is eene oude Speel- of Kruismunt , zoo als ze nader-

hand op de Kaarten gedrukt zyn, en op de oude-

Spaanfche Tarroque Haan. Daar naast geeft Fig. O.
de afbeelding van eene der oudfte gouden Munten
hier te Lande geflaagen; zynde de regte Holland-

fche Kruispenning. Op de eene zyde Raat een
Kruis met het Omfchrift adelbertus , en naar ’t

fchynt eene bygevoegde M, vermoedelyk Monetarius

ter aanduidinge van zekeren Muntmeester , met naame
Adelbertus , die dit Penningje te Utrecht geflaagen

zal hebben; als af te neemen is, uit de tegenzyde*

die een Hoofd ,
mogelyk de afbeelding des Munt-

meesters vertoont, met het Omfchrift triecto fit;

dat is, merd te Utrecht gemaakt. Zie Bladz. 1440
en 144(5.
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nog al eenige fpooren te vinden zyn. Im- de hol-

mers befpeurt men , in het verzamelen van LAND*

oud Geld, het bewaaren van Potftukkcn,
n
s

^ib.
en ’t vergrooten van de Spaarpotten der

Jeugd , vooral Ducatonnen met twee Hoof-
den, onder dezulken duidelyke overblyf-

fels van dien ouden aart der Natie; ten

bewyze dat dezelve nog niet geheel

verbasterd is. Ondertusfchen is zulks in

onze Steden al vry kragtig afgenomen , en
de verbastering verfpreid zig allengskens

alomme. De weelde en hovaardy duld

tegenwoordig veelal geen oude befchim-

meldc Dukatonnen. Eene met den bon ton

nieuwe ingevoerde welleevendheid heeft,

aan de oude Hollandfche eerlyke Spaar-

zaamheid, zo fyntjes den fchyn van fchan-

delyke Gierigheid weeten te geeven, dat

veelen , uit vreeze van aan zulk eene fnoode

zonde fchuldig te zyn , zig fchaamen , om met
een ouden Dukaton aan de Speeltafel te

verfchynen ; alwaar de edelmoedige Vreem-
den liever Hollandfche Ducaaten, Engel-

fche Guinjes en Franfche Pistoletten zien.

Dit heeft in verfcheiden van onze Spelen

plaats; maar bovenal in ’t Kaartfpel ; welks

cerfle gebruik men hier te Lande verfchul-

digd is aan de Spanjaarden
, die onze Natie

een Spel geleerd hebben, ’t welk thans

zoo algemeen geworden is, dat het hier,
‘ by de voorgaanden , nog een kort woord
vereifche.

Het Kaartfpel, voor zoo ver het de Het

Druk- en Printgraveerkunst vooronderflelt

,

lil. deel. Zzzz kan
ft>tfelen-
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kan geen Spel der oudfte Volkeren, die

deeze Kunften niet gekend hebben, ge-

weest zyn. Dog men kan des niettegen-

ftaande met veele Geleerden nogtans wel
beweeren, dat de grondflag van dit Spel

te zoeken is in een zeker gebruik der Ou-
den , die gewoon waren op de vingeren te

tellen, en elkander, door het opfteeken

van één, twee, drie, vier, vyf of meer
vingeren wisten te verdaan; zelfs zoo dat

zy op deeze wyze Vee kogten en verkog-

ten. Uit dit gebruik fchynt zelfs een Spel

ontdaan te zyn, het welk Mieatio , of

Micare digitis (*) * zoo veel als iemand

iets op de vingeren te raaden te geeven,

genoemd wierd; dan dit Spel is in Holland

niet algemeen bekend. Op de laatde Ker-

mis heb ik deeze Vingertaal door eenige

Franfche en Italiaanfche Kramers, die

voor myne deur Honden, toevallig zien

oeffenen, met zulk eene handige gezwind-

heid, dat ik ’er over verzet donde. Van
dit tellen op de vingeren is vermoedelyk

ook het oude tellen met Penningen, hier

te Lande , oorfpronglyk. Men bediende zig

naamlyk eertyds, in ’t oprekenen van
geldfommen, van daar toe gefchikte Pen-

ningen, op eene foortgelyke wyze, als

men thans met het zoogenoemde Boeren-

kryt rekent. Men lag die Penningen, van

daar Leg- of Rekenpenningen geheeten, op
vyf of meer Lynen, en wist de getalen,

door

(*) Zie senftleben, de Alea Veteram • Cap.

XVIIf.
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door de verfchillende pïaatflng dier Pen-

ningen , naar eisch re verdeelen of te ver-

dubbelen^ en ten laatlte de grootte der

fomme op te maaken. Mr
. gerard van

loon geeft ’er in zyne Hedendaagfche Pen-

ningkunde , Bladz. 158— 165, een breed*

voerig verflag van, met aanhaaling eeni-

ger vroeger Schryveren , die deeze manier
van rekenen ontvouwd hebben. Een dier

Schryveren , te weeten , martin carolus
creszfeldt, heeft in ’tjaar 1557 , te De-
venter een Rekenboekje uitgegeeven , ’t

welk my ter band gekomen is. In ’t door-

bladeren van ’t zelve vond ik, onder an-

deren , het volgende Versje , dat my aan-

merkelyk genoeg fcheen, om het over te

neemen , en hier te plaatfen ; nadien het

duidelyk toont, dat de opgemelde Vinger-

telling , in vroegere dagen , al onder de

Nederlanders bekend was. De Autheur
drukt zig in deezervoege uit

:

Dan fettingbe de£ finger£ bïucïjtetöand*

©p lneïche ïiente mercket bier hu /

©te tainger toect gefettet/ betekent dn

Énne/ Dat nege^te fpatiiun fult taerfïaen

30an dte linten epn baïtae tepc&ent aen/

©at fpattum daer ober bptae nieït.

©ie ander ïinia tljiene telt.

©te derde öondert mercftet ree^t.

©ie taterde dat dufent fecht/

linde foe taoert an ftent toe dem epnde

Z z z z 2 ©tr
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reftenöancft/ tuert ban aföetomt

Ban ben Igmien bie toingct bun /

§>o bebnbcn fle oeïpcR al£ ioerljun.

Uit deeze manier van tellen met de Vin-

geren, en dit plaatfen van Penningen op
eene Rekentafel met Lynen nu , is naast-

denkelyk ontdaan het tellen met Tafeltjes

of Kaarten. Van daar was men gewoon
op de oude Kaarten Penningen af te beel-

den; en wel die foortvan Penningen, wel-

ken Kruispenningen genoemd wierden; hoe-

danig een ’er op Plaat X. Fig. N. is afge-

beeld. Zulke Penningen wierden ’er oud-

tyds, van één tot twaalf, of meer, op de

Kaarten geprent, zoo als nu onze Schop-

pen, Klaveren, Ruiten en Harten op de

Kaarten liaan; waar by men, in laater

tyd , Printen en Beeldtenisfen , vooral

van Vorften , Helden en Koningen

,

uitgedagt heeft , in navolging van de

Munten, en de bovengemelde benaamin-

gen der Bikkel- en Dobbelfpelen. Vervol-

gens kwamen ’er Wapentuigen op, en
eindelyk ook zinfpeelingen, op de verfchil-

lende Staaten des menfehelyken leevens, en
dergelykën. Hier uit ontftonden de af-

beeldingen van Koning , Koningin , Edel-

man, Boer, enz.; mitsgaders die van den
Dood , het Leeven

,
den Duivel , den

Hemel, de Hel, en meer andere zinne-

beelden , naar den aart der Natie gefchikt.

Van zulk eene foort zyn nu de zogenaam-

de Tarrocque Kaarten ; welken onze oud-

fteu
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ften zyn , en in deeze Landen nog een de hol-

Spel hebben nagelaaten, dat men Trisje LAND -

heet; het welk hier te Lande, in navol-

ging van ’t oude Spaanfche Kaartfpel, is

ingevoerd. Deeze Kaarten zyn thans ilegts

onder de Kinderen van geringe lieden in

gebruik, die dezelven het Flikje , of de

Kriewelkaar

t

, en ’t fpeelen Flikken 9 noe-

men. Het geheele Spel beftaat uit twee-

en dertig Printjes, die verfcheiden Staaten

verbeelden, en met getalen genummerd
zyn ; waar van de Dood , het Leeven, en
de Koning, die de Jongens flint , bul en

tris noemen , de voornaamften zyn. Daar
5
er nu, voor zoo verre ik weete, geen

fpoor van eenig Kaartfpel hier te Lande,
vóór de komst der Spaanfchen in onze Ge*

westen, te vinden zy, zoo is ’t ten hoog-

üe waarfchynlyk , dat de Spanjaarden, als

boven gezegd is , het zelve hier te Lande
ingevoerd hebben. En ’t komt my voor,

dat de Spanjaarden, die, van oudsher,

voor de grootfte Speelers gehouden wier-

den ,
het Kaartfpel ook niet lang vóór den

tyd van Keizer karel gekend zullen heb-

ben. De eerfte uitfluitende Privilegie, tot

het maaken en vertieren van Kaarten in

Spanjen , is althans , door dien Vorst , ver-

leend, aan zeker Koopman, welke binnen
tien jaaren ’er zoo veel mede won, dat hy
voor een der rykfte Ingezetenen van Span-

jen gehouden wierd. Onder myne Lief-

hebbery berust nog eene van de oudfte

dier Kaarten, door één myner Voorzaaten,
Zzzz 3 nu
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nu twee honderd en twee jaaren geleeden,

in ’t Leger derSpaanfchen , voor Leyden , ge-

vonden ; en men kan’erduidelyk uit nagaan ,

dat deeze Kaarten , overéénkomftig met het

voorheen gezegde ,
uit de oude Penningfpelen

en taltellingen oorfpronglyk zyn. Voorts
hebben deeze Spaanfche Kaarten, hier te

Lande, in laater dagen, plaats gemaakt
voor de Franfche Kaarten, die reeds in ’t

afloopen der Veertiende Eeuwe uitgevon-

den waren, om KoningKAREL den VI,
in zyne zwaarmoedigheid, eene nieuwe
manier van uitbanning te geeven (*). De
thans, zoo hier als elders, alom gebruike-

lyke Franfche Speelkaarten zyn door eeni-

ge andere tekenen onderfcheiden, en draa-

gen de beeldtenisfen van Ruiten, Harten,
Schoppen en Klaveren. De Ruiten Haan

,

zoo men wil, op de oude Wapenblazoe-
nen , die altoos ruitswyze waren , en bete-

kenen dus den Adel. De Harten verftrek-

ken tot een zinnebeeld der Liefde, en doe-

len dan inzonderheid op de Jufferfchap.

De Schoppen of Spaden betekenen den
Landbouw, en behooren tot de Boeren.

De Klaveren eindelyk hebben betrekking

tot de Ruitery , als zynde de Klaver een

fmaakelyk voedfel der Paarden. Doch wat
’er ook zy van deeze betekenis der vier

onderfcheiden beeldtenisfen , zeker is ’t

,

dat men dit Spel oudtyds een Quairtfpel ,

'

of Spel van vieren, en ’t fpeelen zelve

Quair-

CD Zie verder Vaderlandfehe Letteroefeningen , Vf,

Deel, 2de Stuk, BL 93,

1
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Omirten genoemd heeft ; dat waarfchynlyk

uit deeze vierderleie afbeeldingen ontftaan

is. Voorts zal het niet noodig zyn, de

wyzen, op welken men met deeze Kaarten

fpeelt, te melden; daar ’er genoeg Schrif-

ten voorhanden zyn, die ’er in ’t breede

van gewaagen. Ook gefchied zulks op zoo
veelerleie manieren , dat het niet wel moge-
lyk zy dezelve te ontvouwen , zonder een
geheel Boek te fchryven. Genoeg zy het

te zeggen , dat men zig vry algemeen ver-

maakt, met Scheepje zeilen, Kornetten,

Lanterluwen, Schrevenfelen , Belle Brui-

den, Frans en Boeren Jasfen , Modernen,
met meer dergelyken; terwyl het Omber-
en Quadrille-Spel , dat zeker onder de

fraaifte en vernuftigfte Kaartfpelen be-

hoort, by de aanzienlyken de overhand
heeft. Men merke hier omtrent eindelyk

nog aan, dat het Kaartfpelen onder onze
Natie zoo fterk in zwang gekomen is, dat

het genoegzaam alle andere Spelen verban-

11e ;
in diervoege , dat de Dobbelfteenen

,

met het Verkeer- Schaak- en Dambord,
benevens eene menigte van andere Spelen

,

bykans geheel uit de mode geraaken. Al-

les wel ingezien zynde, is ’t mogelyk ten

goede onzer Landsgenooten, daar veelen

onzer Kaartfpelen, en vooral de Omber-
en Quadrille Spelen , veel oplettendheid

en nugtere hersfenen vereifchen. Het
Kaartfpel verleent dus, wanneer ’t niet

misbruikt word, een ftil vermaak, dat als

een eerlyk tydverdryf , in eene befcheiden

Zzzz 4 fa-
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famenleeving, geoefend kan worden; ter-

wyl het buitenfpoorig drinken, en de ge-

volgen der dronkenfchap, die den Dob-
belfteenen en foortgelyke Spelen meer
eigen fchynen , onder ’t zelve natuurlyk

niet zeer te diigten zyn.

Laat ons nu eindelyk, om deeze onze
befchouwing van de Spelen, Vermaaken
en Uitfpanningen der Hollanders ten einde

te brengen , het oog Haan op een Kinder-

fpel der Romeinen met Nooten, en des-

zelfs overblyffels hier te Lande , niet al-

leen in onze Kinderfpelen , maar ook in

ernfliger omflandigheden. Van dit fpeelen

met Nooten gewaagt ovidius in zyn
Dichtftuk, de Nuce , of van den Nooten-

boom , wanneer hy zich deswegens aldus

laat hooren: „ Men fpeelt om vier noo-

5 ,
ten, en niet meer, te gelyk, en één,

„ in ’t midden van drie gelplitst, doet het

„ Spel winnen. Anderen Jaaten de noo-

„ ten langs een ncderhellend bord rollen,

,, en wenfehen , onder veelen op eene ry,

„ al ware ’t maar ééne noot te raaken , en

,, na zich te neemen. Ook is ’er een Spel

„ van raaden, even of oneven, waarin

,, hy, die ’t raad , het geraaden getal wint.

,, Voorts fchryven zy met kryt een afge-

3, tekend perk, als eene Griekfche A: als

„ dit perk ordentlyk met nooten beleid is,

„ Haat hy, die ’er in ftaat, met een tee-

„ nen rysje, en wint de nooten, die hy

„ ’er uitflaat. Dikwils maaken zy ook

3, van verre een holletje, om ’er, in een

,, los*
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„ losfen worp, met noot voor noot naar

,, te fchieten”. Een overblyffel van dit

Nootenfpel ziet men in ’c Nootje-rol onzer

Kinderen, in ’t fchikken van Nooten op
eene ry , in ’t rollen of werpen der Noo-
ten naar dezelve, met meer dergelyken;

waar uit ook naastdenkelyk het Knikker-

of Marmer- en Stuiterfpel ontdaan is. Ver-

der mag men ’er insgelyks wel toe brengen

,

het fchikken der tappen uit de Biervaten

,

of het Spel, dat men tipje op tapje noemt.
Zelfs komt het my niet vreemd voor, om
’er uit af te leiden, het hinkelen in afge-

perkte Krytbaanen, wanneer de Jongens,

op éénen voet voorthinkende , een fteen

,

of eene houten fchyf, over de afgeperkte

Krytftreepen heen fchoppen.

Even zoo is ’er een Spel onder de Natie

bekend geweest, welks melding ons, dit

fchryvende , door den Heer cornelxs
heiligert, uit een oud Boekje, word
mededeeld, dat men Eierdanfen noemde.
Het beftaat, volgens de afbeelding daar

van, in te hinkelen op één been, in een
ronden kring, in welks midden een hoop
Eiers ligt, die de Hinkelaar, of Danfer ,

’er met den voet, tot een zeker getal, on-

gefchonden moet uitftooten. Dit Spel is

my gantsch onbekend, en zelfs kan ik ’er,

uit de bj^gevoegde Versjes, niet veel meer
lichts van krygen: alleenlyk is uit het

Duitfche Versje blykbaar, dat het onder
de onzen in zwang geweest is; dus luid

het

:

©an
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©au öc öanéfersi om ü’«Cu.

»

boflaett/ 25outoen bïatopppe/ en ttiauc*

hen £ïae£/

Ceunen ftoubiet/ tSoeïtijen bra^fac en 3£(eï

franfen /

boenen flobberbroccfc / S|ein bjooabroot / en

Huiben inae$ /

2fch beioep utu aïïe ober b’£p te ban^fen.

Verder toont het Latynfche Versje, dat

dit Spel op eenige Feesten, misfehien de

Vastenavonden
,
geoeffend wierd : de Schry-

ver althans noemt het palmare ovum. -Dat is.

,, Om prys naar ’t Ei fpeelen”, en zegt:

Hic pretium chorece galincs ponitur ovum

.

Si viÜor fueris , tibi bachanalia fient. £*)

Maar om weder te keeren tot de Noo-
ten- en Knikkerfpelen, waar toe men veel-

ligt verfcheiden andere zulke Spelen be-

trekkelyk zou kunnen maaken; ’t is zeer

waarfchynlyk, dat men in dit No^ten-
fpel heeft te zoeken , den oorfprong

der wyze van verkiezing der Magiftraats-

perfoonen, in fommigen onzer Steden,

by looting, of door Perfoonen, die ’t lot

kend

(*) Zie Emblemata Secularia , ajo. theod. de
bry, Emblema. XXXI. By deeze gelegenheid her-

innere zig de Leezer ook myne befchryving van het

Turfraapen, en de daar by gevoegde aanmerkin-

gen, in ons Tweede Deel , Blqdz. 5%9 ©n 590,
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tot Kiesheeren gefteld heeft. Men heeft

naamlyk, zedert dat de Draaibanken be-

kend geworden zyn, houten Balletjes ge-

draaid, waar van men zig op eene foortge-

3yke wyze als van de Nooten bediende
; en

de winst wierd gerekend naar de num-
mers, met welken zy gemerkt of befchil-

derd waren. Men bedagttoen, om deeze

Balletjes uit een zak te laaten trekken, en
deed, ten dien einde, een goed aantal ge-

nummerde Balletjes in een zak; waarop de

trekker , de hand ’er infteekende , ’er zoo
veele Balletjes uitgreep, als zyne hand be-

vatten kon : vervolgens telde men de num-
mers op, en hy, die de hoogfle oogen ge-

trokken had, won het van een anderen

trekker. Naderhand heeft men ook zulke

Balletjes, met verfchillende koleuren ge-

verwd, waar onder dan de eene coleur

eene zekere winst, en de andere een niet

betekende. Dus hadden ook de Ouden
hunne Nuces Ocellatce , of geöogde Noo-
ten, die, naar fommiger gedagten, met
oogjes befneeden, of, volgens anderen,

met koleuren onderfcheiden waren
; en ’t

was , volgens de befchryving van macro-
bius, zeer gemeen onder hen, over ta-

fel, of, zoo als men nu zegt, op het de-

fert , met onderfcheiden foorten van Noo-
ten te fpeelen. Alle deeze gebruiklykhe-

den nagaande, en tevens in opmerking nee-

mende , dat onze Vaderlanders, van ouds
her, zeer geneigd waren, om zich, in ’t

verkiezen van Perfoonen en Overften, of

het
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het beflisfen van gewigtige zaaken , aan den
eenvoudigen uitflag van het lot over te

geeven ;
zoo komt het my zeer waarfchyn-

lyk voor, dat men ook hier uit de lotswyze

verkiezing der Magiftraatsperfoonen , in

fommigen onzer Steden , heeft af te lei-

den. Het is naamlyk in eenige Steden ge-

bruikelyk, dat de Burgers, die geregtigd

zyn tot het verkiezen der Magiftraat, op
een vastgeftelden tyd te famen komen,
ten einde ieder een Boontrekke, uiteen

zak, met een bepaald getal van witte en
zwarte Boonen; waarop die geenen, wel-

ken eene zwarte Boon trekken , tot de

verkiezing der Magiftraat overgaan. Men
noemt de daar toe geregtigde Burgers Boon-

lieden n de Jaatstgemelde Kiesheeren , Keur-

mannen , enz. (*) Hier en daar laat men,
om de onpartydigheid te duidelyker te too-

nen, dceze trekking ook wel door een
Kind verrigten; op eene foortgelyke wy-
ze als de Loten onzer geo&roijeerde Lot-

fpelen of Loteryen, (welke manier van

looting denkelyk al mede van het trekken

der Nooten afkomftig is,) door Kinderen

uit de Busfe getrokken worden.

By het dus ver gemelde, raakende ver-

fcheiden Spelen onzer Natie , moet ik,

eer ik hier van afftappe , nog iets voegen,

no-

(*) Zie eene uitvoerige befchryving van dit ge-

bruik te Hoorn, in velius, Chronyk van Hoorn ,

met de Aantekeningen van centen, bladz. 577
—584.
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nopens het Haagfche Rad van Avontuu-
ren; te meer, daar ’t eene der zeldzaamfte

oefening hier te Lande , en flegts op eene

plaats, te vveeten in ’s Hage, in gebruik

is ; zynde het voorts , myns weetens , ner-

gens in onze Nederlanden bekend. Onder
de Turken is het, by ’t vieren van hun-

nen Bairam
,
zeer gemeen. Dit onder ons

zogenoemde Haagfche Rad van Avontuu-
ren beftaat, uit een zeker gevaarte, in

welks midden een fterke As op zyne fpil-

len draait. Uit dien As ryzen , kruiswyze

door elkander, lange balken, by manier

van Molenroeden ; doch zoo , dat ’er twee
balken , op zekeren afftand , in eene ge-

lyke rigting ftaan ; die dan twee aan twee
elkander doorkruisfen ; des zy een Rad
vormen, dat, by wyze van een Windmo-
len , omdraait. Voorts zyn ’er, aan het

einde der balken of roeden, twee dwars-

balken, of ijzers, gehegt, die, ter we-
derzyde, als de fpillen,mede draaien kun-
nen; en aan deeze dwarsfpillen hangen
van hout gemaakte Stoelen, die zoo ge-

fatfoeneerd zyn, dat ’er zo wel Vrouwen
als Mannen in kunnen zitten. Deeze Stoe-

len nu blyven, hoe het Rad ook draaie,

altoos in hunne rechte geftal te hangen, en
ondergaan dus gcene andere plaatsverande-

ring, dan die de uiterfte einden van dit

Rad in den omzwaai van den Cirkel be-

fchryven. Het geheele vermaak beftaat

gevolglyk hier in, dat zy, die in de Stoe-

len zitten, terwyl anderen het Rad om-
draaien ,
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draaien, nu de een dan de ander, onder-

gaan of boven komen: vanwaar dit Rad
niet oneigen een Rad van Avontuuren
heet. In zodanig een geval gebeurt het

wel eens dat zy, die zig al zittende laaten

draaien, door de fchielyke verzwinding,

duizelig worden, en, zonder egter eenig

letfel te ontvangen, uit de Stoelen rollen

,

’t welk dan een algemeen gelach veroor-

zaakt. Ter zelfder plaatfe vind men ook
nog een houten Leeuw , die aan een touw
hangt; waar op iemand als te paard gaat

zitten, met eene Speer in de hand, om al

wippende na een Ring te fleeken. Dit doet

my denken, dat het een en ’t ander nog
overblyffels zyn van de oude Steekfpelen

en uitfpanningen ten Hove; ’t is althans

zeker , dat dit Spel in ’s Hage van zeer ou-

den datum , en aan die plaats byzonder ei-

gen, is. Men ontdekt ’er wyders eene

lbort van navolging van in de alombekende
Draaimolens, die, tot vermaak der Jeugd,
op onze Kermisfen gevonden worden, en
by wyze van een Grutters-Moolen om-
draaien. Aan ’t draaiende Rad hangen dan
gemeenlyk Schepen, Paarden, en derge-

lyken, waarin of waarop de Jongens zit-

ten; die fomtyds ook een flok of eene

fpeer in de hand gegeeven word, om een

in ’t midden hangenden Ring, onder het

draaien te fteeken, daar eene zekere han-

digheid toe vereischt word , waarin de ee-

ne Jongen boven den anderen tragt uit te

munten.
Zie
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Ziedaar, befcheiden Leezers, hoe men,
in Kinderlyke bedryven , eene ruime ftof

van verdere overdenkingen kan vinden;

en men bemerkt gereedlyk dat dezelve ons

nog een veel grooter voorraad zouden kun-

nen verleenen; doch ik durf ’er niet naar

zoeken , uit vreeze van al te ver te zullen

uitweiden. Ook vertrouw ik dat de byge-

bragte Raaien, voor tegenwoordig, genoeg

zyn, ter ontvouwinge van dit onderwerp;

welks nafpeuring my nog aan onze Volks-

kunde fcheen te ontbreeken , en hier ter

plaatfe, zo my dunkt, zeer wel ter fnede

komt. Maar veelligt zal iemand, op het

doorbladeren van alle deeze oudheidkundi-

ge befpiegelingen en navorfchingen , my
nu nog vraagen ; wat betrekking heeft toch

dit alles op de Natmrlyke Historie onzer

Natie? Denzulken antwoord ik, dat het
5

er wel degelyk betrekking op heeft, voor
zoo verre, uit die oudheidkundige over-

brengingen, ten duidelykfte blykt, dat de

eigenlyke oude Voiksaart, ’t geen wy
meermaals genoodzaakt zyn te herinneren

,

grootlyks met dien der Romeinfche Volke-

ren overééngeftemd heeft , en ook nog heden
onder ons Rand houd; het geen de opge-

noemde Spelen, in hunnen oorfprong en
tegenwoordig gebruik nagegaan, ontegen-

zeggelyk toonen. Daar nu de Spelen der

vernuftige Grieken en Romeinen meer-

maals aangevoerd worden als geen geringe

bewyzen van hun fcherp vernuft; en daar

geleerde Mannen ’er, uit dien hoofde,
op
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- op geblokt hebben, om ze der vergetel-

heid te ontrukken; wie zal my dan met
grond berispen, wanneer ik zulks op onze
Natie overbreng? Men befpeurt ook hier-

in ten klaarfte, dat onze Hollanders, wel
verre van zoo log en onnozel te weezen

,

als een Fransch- of Engelschman ’er fom-

tyds van denkt, integendeel vernuftig ge-

noeg zyn, in ’t hanteeren van voordeel-

aanbrengende Spelen. Overéénkomftig daar

mede vind men de Natie ook zoo wel ge-

vat op het berekenen van kansfen, dat an-

dere Volkeren, met alle hunne finesfen

van munten en windhandel , voor de egte

oude Hollandfche doorzichtigheid moeten
onderdoen. Ja, zou ik het Ruk wel te

verre trekken, wanneer ik de Nationaale

geneigdheid tot Koopmanfchap en winst,

grootlyks , uit deeze byzondere oeffenin-

gen, en oude ingewortelde Speelkunde ,

beftond af te leiden? My dunkt ’er althans

eene rede in te vinden, waarom eenige

andere Volkeren minder goede Kooplie-

den zyn; zy hebben minder gelegenheid

om die neiging door geoorlofde kinderlyke

en mannelyke oeffeningen aan te kweeken,
en dezelve kleeft hun van jongs af der-

maate niet aan. Uit deeze en foortgelyke

overdenkingen kan men afneemen , dat

ons tot dus ver behandelde onderwerp in

geenen deele buiten onze taak is; maar
weezenlyk dienen kan, tot het vormen
van een recht begrip, wegens den aart on-

zer Natie in 't algemeen. En men kan

niet
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niet wel twyffelen , of Geleerde Oudheid-

kundigen zouden dit ftuk nog al vry wat
lichts kunnen byzetten , indien ze zich ter

verdere nafpooringe hier van geliefden te

verledigen; dat, naar ons inzien, der

moeite wel waardig zou zyn. Den zulken

dan dit onderwerp voorts aanbeveelende

,

zal ik het zelve, voor tegenwoordig laaten

berusten; en my, volgens het geleide van
myn plan ,

wenden tot het mededeelen van
myne onderzoekingen , nopens den Natuur-
Jyken Haat der Hollanders, met betrekking

tot hunne Gezondheid , Ziekte en Leeftyd

,

met het geen daar omtrent verder in aan-

merking komt.

^ é «®-
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ZESTIENDE HOOFDSTUK.

Behelzende eenige Aanmerkingen over de

Spys en den Drank der hollan-
DEREN.

aar het voorgeftelde plan Ronden wy
thans over te gaan , tot het befchry-

ven der Ongemakken en Ziekten onder de

Hollandfche Natie; doch wy kunnen zulks

niet wel doen, zonder eerst een algemeen
verflag van hun Dieet of Leevenswyze, ten

aanzien van hun Voedzel , te geeven. Hun-
ne Leevenswyze , met opzicht tot ge-

woonten en zeden , is , voor zoo verre wy
deswegens befcheidenlyk konden fchryven,

reeds voorgedraagen ;
zelfs hier en daar

met eenige melding van hunne Spys en
Drank; dan ’er is van dit laatfte niet ge-

noeg gezegd, om ’er eenige noodige aan-

merkingen ,
betreffende de Ziekten der

Natie, op te vestigen. Ter dier oorzaa-

ke zullen wy dit Hoofdfluk tot het behan-

delen van dat onderwerp fchikken; niet

twyfelende of de Leezers zullen het zelve,

met ons, voor een der noodzaaklykfte

Hoofdftukken van dit Deel onzes Werks
agten; wanneer ze bemerkt zullen hebben,

dat het zelve voorkomt , als eene handlei-

ding,
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ding, en noodig Voorberigt, tot de vol-

gende gewigtige Hoofdftukken.

Gelyk ’er geene Natie bekend is, wel-

ker gewoone Spys en Drank niet gefchikt

zy naar de voortbrengfels van bet Land,
dat zy bevvoonen; zoo is ook het gebrui-

kelyke Voedfel der Hollanderen natuurlyk

ingerigt, volgens den aart der voortbreng-

felcn van hun Land. Maar , even als on-

der alle Volkeren, die, door een uitge-

breiden Handel , de vrugten en voortbreng-

felen van andere Landen onder zich ge-

meen maaken, het natuurlyk Landseigen

Voedfel vermengd word met het uitheem-

fclie; zoo heeft ook de toevoer van ge-

noegzaam al het voortreffelykfte, aange-

naamfte en fmaaklykfle uit de Vier Wae-
relddeelen, in dit ons Holland, niet wei-

nig invloeds op de daaglykfche Spys en
Drank der Natie. Hier uit ontftaat dan,
dat de gemeenfte Landeigen Spys en Drank

,

meerendeels alleen by de gemeene Land-
zaaten, of den Boerenftand, gevonden
word; en zelfs daar nog niet, zonder vry
veele vermengingen van vreemde Spyzcn ,

en meest van vreemde Dranken, als Thee,
Coffy , enz. Intusfchen blyft dit egter

vast, dat ’er, niettegenftaande de veeler-

leie Spyzen en Dranken, nogtbans zooda-

nigen zyn, die volftrekt onontbeerelyk,
• of aan dit Land eigen genaamd mogen
worden; welker gebruik, zedert den tyd

onzer alleroudfte Landzaaten , tot nog on-

der ons is overgebleeven: en deezen, als

Aaaaa 2 v voor-
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vooral tot ons bellek behoorende, zullen

wy, ons vooreerst tot de Spys bepaalen-

de, tegenwoordig nagaan.

Om met eenigen grond van de Spyze
onzer Voorvaderen te fpreeken, moeten
wy weder het Boek van tacitus

, als den
Bybel, om zoo te fpreeken, onzer eerfte

Vaderlandfche Oudheden , opHaan; ten

einde, gelyk wy telkens, uitdien Romein,
onze zekerfte berigten trekken , ook in dit

geval met hem te raadpleegen. Zie hier

’t geen hy des aangaande van de Duitfchen

in ’t gemeen, en dus ook van onze Voor-
zaaten meld (*). „ Hare fpyze is Hecht;

,, fy hebben wilde appelen, of een versch

3, wilt gediert, of ook geronnen melk:

„ want fy verdryven haren honger fon-

,, der eenighe kostelyke toebereidinghe of

3, eenighe bekoringhe van verfcheyden

3, fausfen. Het Aardryk wordt alleen van

3, hun gevergt om Koorn; en hun drank

„ bereiden fy uit gerst of koorn”. Men
kan uit dit berigt, waar mede die van ciE-

sar en PLiNius overéénftemmen , opmaa-
ken, dat de Graanen en Vrugten

, die in

dit Land groeiden, de Melk, die het Vee
hun leverde, en het Vleesch der Dieren,

welken zy op de Jagt vongen , hun inzon-

derheid tot voedfel flrekten. Zy leefden

des van de voorrbrengfelen des Lands, zoo
en in diervoegen als dezelven tot heden

aog

(*) Tacitus, Zeden van oud Duitschland , BI

69o, 692.
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nog natuurlyk aan dit Land eigen zyn;
met uitfluiting van zodanige Dieren, Ge-
wasfen en Vrugten, die, van Eeuw tot

Eeuw, onder ons als genaturalizeerd ge-

vonden worden; waar tegen ook andere

Dieren weder vertrokken zyn. Het zou
toch zeer tegens alle reden ftryden , indien

men beweeren wilde , dat Kalkoenen en
Paauwen , of Perfiken , en zeer veele

vreemde Boomvrugten , een gemeen voed-

fel der Batavieren geweest zyn. ’t Is zelfs

niet aanneemelyk, dat zy, die zeer weinig

op hadden met bekooringe van Saufen , en
byzondere fpysbereidingen , immer gebruik

gemaakt hebben van zoo veele Dieren, als

het Land wel oplevert, en in deeze da-

gen, by de toeneemende gasteryen, zeer

algemeen zyn. Men kan althans niet ge-

looven, dat een gezond en frisch Volk,
gewoon aan vast Vleesch, en vermoede-
lyk ook Visch , dien zy, gelyk ’er gemeld
word , in overvloed bezaten , zig opgehou-
den zullen hebben met geplukte en gebraa-

de Vinken, Leeuwrikken, Lysters, Pa-

tryzen, Faifanten, enz. te vangen of te

eeten ;
hocdanige lekkernyen nog heden

,

onder on? Landvolk en den Burgerftand

,

niet geagt zyn. Wy meenen integendeel

,

op goeden grond, met betrekking tot de

Natie in ’t algemeen, vast te mogen Bel-

len, dat dezelfde foorten van Spyzen, daar

onze Voorzaaten zig mede gevoed hebben,
nog me erendeels door de tegenwoordige

Holland ers gebruikt worden. Maar hier

Aaaaa 3 van
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van moet men aan de eene zyde uitzonde-

ren, eenige verandering van bereiding der

Spyze, mitsgaders eenige Vrugten, als by
voorbeeld, de Aardappels, die in laater

tyd gemeen geworden zyn ; als mede , aan de
andere zyde, de Herten en wilde Zwynen,
benevens de Korhoenders, en andere Vo-
gelen, welke hier oudtyds gemeen waren;
doch met de toeneemende bevolking en de

flooping der Bosfchen vervreemd zyn.

Overéén komftig hier mede was eertyds ,

en blyft nog heden
, het Vleesch van Osfen

,

Koeien ,
Schapen en tamme Zwynen , een

algemeen Voedfel der Natie ; en even zoo
is ’t gefield met verfcheiden foorten van
Melkfpyzen; waar omtrent tacitus wel
byzonder gewag maakt van geronnen Melk .

Men mag ’er gegrond uit afleiden, dat de

Ouden de Melk nog byzonder gebruikt

hebben ,
behalven tot het maaken van Bo-

ter en Kaas: want deezen waren den Ro-
meinen bekend; dewyl zy zelfs de onder-

fcheidene foorten daar van kenden, en de

Cherfonefifche Kaas boven de anderen

waardeerden. Onze Batavieren zullen des

de geronnen of geftremde Melk, waar-

fcbynJyk , op de eene of andere manier

toebereid, tot fpyze gebruikt hebben; van
waar dan, zedert hunnen tyd, de Melk-

fpyzen by de Nakomelingen overgebleeven

zyn. Zulks heeft inzonderheid plaats on-

der onze Landzaaten , die , tot heden toe

,

zeer veele onderfcheiden geregten van

Melk weeten te maaken. Zy, die zig met
Vee-
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Veehouden , mee Boter- en Kaasmaaken
geneeren, zyn zeer gewoon geronnen Melk
te eeten , en de Melk, na dat ’er de Room
en Boter afgekarnd is, als gekarnde Melk
te gebruiken; mitsgaders de Hui of de Wei
der Kaas te drinken. Voorts word de

Melk ook in de Steden zeer fterk vertierd

,

en door veelen gebruikt; in zoo verre,

dat en de gekarnde en de ongekarnde Melk
een vry algemeen Avondvoedfel der Natie

zy. Boven dien heeft men ook gewron-
gelde Melk; doch dezelve is minder ge*

meen , en word bykans flegts door. de

Boeren, die zelven melken, gebruikt;

dan men weet, by manier van doorlek-

king, en andere byzondere bereidingen,

eene foortgelyke dikke Melk te maaken

;

die in verfcheiden Steden en plaatfen by-

zondere naamen heeft; by voorbeeld, dik-

ke Melk , Hangebast , JVrongeU of Kaas-

melk , Kramery of dikke Prut , zoo als men
te Amfterdam, en nergens anders, zegt.

Alle deeze en meer dergelyke bereidingen

der Melk zyn overblyffels van de oude na-

tuureigen Melkfpyzen, onder den naam
van geronnen Melk door tacitus bedoeld.

Zoo veel ik heb kunnen nagaan , is dit ge-

bruik van Melkfpyzen, nog heden, by
andere Volken , op verre na zoo algemeen
niet, als onder ons; en ’t is bekend, dat

de Hollanders, benevens de Zwitfers, en
de Inwoonders van eenige Engelfche,

vooral Yrfche, Provinciën , daar de hoofd-

welvaard des Volks in Vee beftaat, boven
Aaaaa 4 alle
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alle andere Volkeren in gantsch Europa,
zoo niet in de geheele bekende Waereld

,

de fmaakelykfle Boter en Kaas, en ge-

wrongelde Melk uitleveren. Intusfchen

heeft men evenwel niet te twyffelen, of
de konst, om zoo veelerleie en fmaakelyke

foorten van Kaas te maaken, zal in laatere

Eeuwen, van tyd tot tyd, verbeterd, en
hier te Lande toegenomen zyn, inzonder-

heid na dat derzelver vertier een tak van
Buitenland fchen Handel onder ons gewor-
den is. Uit de moeiJykheid der Zoutbe-

reidingen onzer vroegere Voorzaaten, kan
men zeer wel gisfen, dat zy de konst, van
Kaas en Boter te bereiden, tot zoo hoog
een trap niet gebragt hebben , als dezelve

thans geklommen is; veel minder wisten

zy de Kaas, gelyk men heden doet, door
Öosterfche Speceryen , fmaaklyker te maa-
ken. Egter zullen ze, door de naderhand
bekomen overvloed van Zout, in dit Ge-
west, hunne Kaas en Boter al beter heb-

ben leeren zouten, en de konst al vroeg

tot meerder volkomenheid gebragt hebben;
doch hier van in ’t vervolg nader.

Ik houde het des, na dit alles, daar

voor, dat de oude Hollanders, leevende

alleenlyk van hun Vee, van deszelfs dage-

lykfche Melk , zoo veel hun huishouden

betrof, dagelyks gebruik gemaakt zullen

hebben; waar toe zy dezelve dan lieten

ronnen of verdikken. In laatere dagen,

toen onze Landzaaten niet flegts van hun
Vee leefden, maar ook anderen Handel

dree-
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dreeven, maakte het vertier van Kaas en

Boter, voor gemunte Penningen of geld,

eene zekere bereiding, waar door het zui-

vel langer kon duuren , noodzaaklyk ; en

hier in zullen ze trapswyze gevorderd

zyn. Midlerwyl is het gebruik van Kaas

en Boter, en andere Melkfpyzen, beften-

dig onder ons gebleeven
; vooral onder

den Burgerftand en de Arbeidslieden ;
wel-

ke laatften ’er zig wel van bedienen des mor-
gens ;

wanneer een gezond Arbeidsman , met
een dik huk van Tarwe- en Roggebrood
met Kaas , te werk gaat; om daar mede , zoo
als men hier te Lande zegt, zyn Schoft-

uur, eigentlyk Schafüur, te houden. Men
heeft naamlyk , om dit hier in ’t voorby-

gaan te melden, onder de Arbeidslieden

en den Boerenhand , eene verdeeling van
den dag , naar welke het gebruik van fpy-

zen geregeld is; waar uit de benoeming van
Schofttyd, of Schaftyd, onthaat. Dus is

’er eene Morgenfchoft, doorgaans tusfeben

agt en negen uuren; eene Middagfchoft,

gemeenlyk tusfehen twaalf en één uuren

;

en eene Avondfchoft, veelal tusfehen vier

en vyf uuren ; maar deeze uuren verfchil-

len, en worden verzet, naar het langen

of korten der dagen , of ook wel naar ge-

lang van den arbeid. Op veelen onzer

Dorpen en de meeste Buitenplaatfen , wor-
• den die Schofttyden, om dat juist alle de

Arbeiders geene Horologien by zig heb-

ben , door het kleppen of luien eener

klok aangekondigd. Dan laat ons , na dee-

Aaaaa 5 zen
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zen uitftap, weder tot de Spyze zelve kee-

ren.

Naast deMelkfpyzen komt, als een Land-
eigen voedfel, voor, het gebruik van ’t

Vleesch der viervoetige Dieren van dit

Gewest; als daar zyn, buiten de Osfen,
Koeien en Schaapen, de Zwynen

, bene-

vens de Konyntjes; welke beide Dieren
mede aan dit Land byzonder natuureigen

zyn. Het mesten en voeden van Zwynen

,

het bereiden, zouten en rooken van der-

zelver vleesch, tot voedfel, is van ouds-

her Nationaal onder de Nederduitfchers

,

byzonder ook in het oud Batavien, en
voorts in Holland en Zeeland geweest. Van
daar heeft men in de laatstgemelde Provin-

cie, gelyk ook elders in Holland, op de

vermeende ontdekte Offerplaatfen der Go-
dinne nehalennia , een groot getal Zwy-
nenbeenderen gevonden. Daarenboven heb-

ben onze Voorzaaten , die zig ook met het

vleesch van Jagtdieren geneerden , zig niet

weinig met de Jagt van wilde Zwynen en

Herten opgehouden; welke Dieren, als

uit ’s Lands Plakaaten blykt, in vroegere

dagen , hier te Lande veel meer gehuisvest

hebben , dan heden. De toeneemende
bewooning van ’t Land, door meerdere

Volkrykheid, en ’t floopen der voornaam-

fte Wildernisfen , heeft deeze wilde Die-

ren verdreeven : zints dien tyd heeft men
de Zwynen niet in ’t wilde belaagd, of in

de Bosfchen laaten loopen, gelyk nu nog

in eenige Gelderfche en Westphaalfche

Kwar-
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Kwartieren gefchied; daar ze veelal met
Eikels gemest worden; waar tegen men
dezelvcn, by ons, in eene groote menig-

te, in gdlooten Hokken en Verkenskot-

ten ,
(waar van by eene andere gelegen-

heid breeder ,) voert en vetmaakt.

Het gebruik van ’t Vleesch en Spek dee-

zer Dieren is thans zo algemeen, dat het

grootfte gedeelte der Natie , ten minfte in

den winter , en de Boerenftand genoeg-

zaam het geheele jaar door, hetzelve by
hunne toefpys opzetten. Men bereid het

,

behalven in de groote en kiefche Keukens,
zeer eenvoudig. Het word, ’t zy gezou-

ten of gerookt, naar eisch gaar gekookt;

en veelen kooken, in het nat, Wortelen,
Raapen en Aardappels, of Appels en Pee-

ren ;
en ook wel Ryst of Gort , en derge-

lyken; by welke gelegenheid fommigen het

Varkensvet met Stroop tot eene Saufe

maaken. In onguure huishoudens worden
de Ingewanden wel eens aan ftukjes ge-

fneeden , en met Meel en Appels bereid;

dat men Appelkost noemt : dog dit is meest
een kost der Armen , of van vrekke Gie-

rigaarts, die, gelyk onze Landslieden zeg-

gen, hunne eigen vuiligheid, zoo ’t mo-
gelyk ware, zouden eeten, eer zy den
armen iets gunden. Voorts is de Natie
zeer gezet op eene gezoute en gerookte

Ham, als mede op Worften, ’t zy van
Runderen of Zwynen, die elk, naar zyne
zinlykheid , fmaakiyk weet te bereiden:

en welk eene lekkerny wyders een goede

Spek-
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Spekpannekoek, uit Spek en Eierftruif ge-

bakken , voor eene gezonde HoJiandfche en
GeJderfche maag is, weet elk, die zig ooit

op een gul iandgeregt heeft laaten onthaalen.

Het geene we dus ver , inzonderheid van
het VJeesch der Zwynen, gezegd hebben,
heeft men ook meerendeels tot het Vleesch
van Osfen, Koeien en Schaapen over te

brengen: met dit onderfcheid, dat het

laatstgenoemde meer dan het eerstgemelde

versch gegeeten word. Egter is het ook

,

vooral tegen den winter , zeer gebruike-

lyk , het Rundervleesch , op eene foortge-

lyke wyze, te zouten of te rooken: en
hier in, zoo in ’t eene ais ’t andere geval,

houd men de Hollanders voor baazen;

fchoon de Gelderfchen, Overysfelfchen en
Vriezen ’er mede by uitftek in bedreeven

zyn. Deeze behandeling van het Vleesch is

voorzeker iets Nationaals; als voortfprui-

tende uit de natuur van ons Lugtgeftel.

Aan de eene zyde is de hitte hier te Lande
niet fterk of aanhoudend genoeg, om het

vleesch in de lugt te kunnen droogen; en

aan den anderen kant is de lugt ’er te vog-

tig en veranderlyk, om het vleesch een

langen tyd, zonder Zout, te bewaaren.

Uit het berigt van tacitus alleen van

„ een versch wilt gediert”, als de Spys

onzer Voorzaaten, gewaagende, zou men
mogen denken, dat ze zig weinig met in-

zulten opgehouden zullen hebben; fchoon

’t evenwel waar zy , dat ze het gebruik van

’t zout gekend hebben; nademaal zy des-
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zelfs bereiding alhier bragten. En dit

geeft ons grond om te vermoeden , dat zy

,

hoewel ze in ’t eerst weinig werks maak-

ten van ’t Vleesch te zouten en te roo-

ken, nogthans van tyd tot tyd befchaafder

en geregelder fpysbereiding verkiezende,

het rooken en zouten van vleesch in een

algemeener gebruik gebragt zullen hebben;

en dat het van hun nog onder ons over-

gebleven is.

Wat aanbelangt het Konynen- en Haa-
zenvleesch; deszelfs gebruik is zo alge-

meen niet, als dat van Runder-en Zwynen-
vleesch. Het word meest door de Stede-

lingen gegeeten ; de Landlieden , zelfs de-

zulken, die aan den Duinkant woonen, en
ze vangen

,
geeven ’er niet veel om. In

de Veendorpen, en omtrent de Bouwlan-
den, is het integendeel wat uitheemsch

,

op Konynen vergast te worden ; men houd
de Konynen aldaar voor eene lekkemy.
Dus is door zekere adelyke Dame op Wyk
op Zee, aan het Gasthuis aldaar, gelega-

teerd, dat de oude Lieden jaarlyks op Ko-
nynen onthaald moeten worden; ’t welk
vry zeldzaam inkomt, op eene plaats daar

de Konynen in grooten overvloede zyn.

De Haazen, welken hier en daar in de han-

den van den eenen of anderen Boerengast

vallen, of die zy, om het plat te zeggen,
wel eens ftroopen , worden meerendeels

om de huid verkogt, en zelden door hen
gegeeten. Men agt dit vleesch te droog
voor eene Boerenmaag; en laat des de

toe-
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toemaaking en ’t gebruik hier van aan den
Adel over: zelfs kent men, in veele Bur-
gerhuishoudens der Stedelingen , naauw-
lyks derzelver gebruik en bereiding; men
fchrikt ’er voor den geur van den adelyken
Haas. Dit Gedierte word gevolglyk meer
uit vermaak van de Jagt, dan wel als eene
weezenlyke Vaderlandfche Spyze, gczogt.

Meerder viervoetig Gedierte, dat onzen
Vaderlanderen ter fpyze ftrekt, ken ik

niet; ten zy men, ten fterkfte genomen,
fchoon ’t vreemd luide, hier ook melden
moeste , hoe fommige arme Lieden , en
onguure Boeren, vry heet op het Katte-

vleesch zyn; en anderen dat der Otters,

als zy ze bekomen kunnen, eeten; dan
alle zoodanige veragtelyke Spyzen kan
men geenzins onder de Nationaalen betrek-

ken.

Gemeenzaamer, fchoon niet algemeen,

is het gebruik van ’t Vleesch der Hoende-
ren en Endvogelen, benevens derzelver

Eieren; waar van de menigte van Vogel-

kooien en Hoenderteelteryen in Noord-
holland, en elders, ten getuige dienen.

Meest egter word dit Gevogelte door de

Stedelingen genuttigd; en wel op ’t laatfte

van den zomer, in den herfst en in den

winter, wanneer byzonder de Endvogels

het vetfte zyn. ’Er komen dan mede niet

weinig Ganzen ter markt. Deeze Iaatflen

worden nog al dikwils op een Boerentafel

opgedischt; fomtyds fchaffen zy ook End-

vogels; maar van Hoendervleesch maakt
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de Boer geen werk ; alleenlyk zyn ’er ee-

nigen, die ’er een goede fop van kooken;

dat meest Zondagskost is. En hier om-
trent ftaat ons te melden , dat het in ’t ge-

he.el onder de Natie vry algemeen is op
Zondag eene Soep, ’t zy van Schaapen-

Kalfs-of Hoendervleesch , met ryst en

groente gekookt, te eeten; het gros van
den Burger- en Boerenftand, mag men wel
zeggen, doet dit gewoonlyk eens ter week,
en meest op Zondag. Betreffende Patry-

zen, Faifanten, Duiven
,
genaturalizeerde

Kalkoenen, Lysters, Vinken, Leeuwrik-

ken, enz.; die allen zyn geene gemeene
fpyzen, maar lekkernyen voor Adelyke
tafels , en die der aanzienlyke Kooplie-

den. Als men een Hollandfchen Boer, of
eenvoudigen Stedeling, op eene fchotel

gebraden Vinken noodigt, doet men den
eerftefi tort aan, brengt den laatften in

verlegenheid, hoe ze te eeten ; de een
duwt ’er een of twee gelyk tusfchen de
kaaken, terwyl de ander zit te kieskaau-

wen; en beiden gaan ze hongerig van ta-

fel. Zoo veel verfchilt , in dit ftuk, de
Hollandfche Landman , van de Brabandfche

en vooral van de Franfche Boeren, die

nog al veel op hebben met het eeten van
klein wildbraad. Dog wie weet of zy, als

hun Gewest zulke fchoone Osfen , Schaa-

pen- en Varkensvleesch
, zulke fmaaklyke

Boter, en hartige Kaas, opleverde, of zy
niet wel dra den Hollandfchen Hutspot,

voor
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voor eene tafel met fchraale Vinken , zou-

den verkiezen!

Naast de opgemclde Spyzen is ’er voorts,

onder de Hollanders, niets gemcener, dan

het dagelykfche gebruik van Eieren, voor-

al in den legtyd der Hoenderen. In dien

tyd houd, zo wel de Vermogende, als de

Burger en den Boer, zyn avondmaal met
een Slaatje met een Eitje. Zulks is zoo
algemeen, dat men, by eene eenvoudige

en gemeenzaame uitnoodiging, te kennen
willende geeven , dat men geen omflag zal

maaken , en iemand maar op den dagelyk-

fchen kost noodigt, gewoon is te zeggen:

„ a la familiaire , op de portie, een Slaa-

„ tje en een Eitje”; daar egter de Burger
nog wel wat gerookt Vleesch , en de Boer
een Ruk Spek byvoegt ; terwyl de familiai-

re portie der Vermogenden eene foort van
Burgeronthaal uitmaakt. Wyders worden
’er, door middel van Eieren, zoo veeler-

leie fpysbereidingen toegemaakt, dat ’er

byna geene toebereide Ipyze op eene ge-

regelde tafel opgedischt worde , waarin

men de Eiers niet bezigt. Boter en Eiers van

pas te gebruiken is, uit dien hoofde, eene

der proefftukken van eene Hollandfche

Keukenmeid; dog wy zullen in derzelver

werk niet treeden. Genoeg zy het te zeg-

gen, dat onze Landzaaten wel eens hunne
maaltyd doen alleen met Eieren : in dat

geval laaten zy dezelven meerendeels wei-

nig kooken; om ze als weeke Eiers uit te

drinken; van waar ze oudtyds Zuip-eiers

heet-
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heetten : anderen zyn integendeel voor

harde Eiers , die zoo lang gekookt worden
tot dat de dooier verdikt zy. Het laatfte

is meest naar den trant der Boeren , die ze

dan met Mostertfaufe of met Azyn en Bo-

ter eeten. Deeze kost, dien men Kamper-

fteur noemt, (eene benaaming, ontleend

van zekere bekende fchertzery op de Stad

Kampen, welke wy, als te beuzelagtig,

overflaan,) is voorts al vry gemeen onder
de Natie, in dien tyd, als ’er de Eiers

overvloedig zyn ;
wanneer veelen ook te

gast gaan op geklutfte Eiers, met Appe-
len of Spek, tot een ftruif in de pan ge-

bakken.

Van dit Eier- eeten gewaagende, kunnen
we niet wel voorbygaan, nog in aanmer-

king te neemen, het gebruiken van Kie-

vits-, Meereis- en Taling-Eiers , als be-

hoorende onder de fpyzen der Natie, met
opzicht tot het Gevogelte en derzelver

voortbrengfelen. Deeze Vogels broeden
hier te Lande ,

gelyk ook in het nabuurige

Vriesland, in zoodanig eene menigte, dat

’er geen ander Gewest in Europa bekend
zy, daar men zulk een aantal van derzel-

ver Eiers vind. Ze worden evenwel, in-

zonderheid de Kievits- Eieren , meest door
de aanzienlykfte Lieden, gegeeten , en
zelden of nooit door de Boeren, die ze

‘ naarftig opzoeken , en voor goed geld ver-

koopen , of aan hunne kalanten en Lands-
heeren ten gefchenke zenden. Egter ee-

ten de Boerenlieden, benevens de Hoen-
III. deel. Bbbbb der-
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der- en Eenden-Eieren , ook welk de Meerei-
en Taling-Eiers; en de jonge gasten, die

liefhebbers zyn van nestjes te (looren,

zuipen alle foorten van Eiers, die ze vin-

den, zonder onderfcheid , uit. Op bet

Eiland Texel, of het Eierland, mitsgaders

in onze Duinvaleien
, maakt men ook veel

werks van de Eieren der Meeuwen , Schol-

fers en Zeeaxters ; welke Vogels hunne
Eieren, in den broeityd, by menigte in

onze Duinen leggen. Dan hoe hoog men
ook loope met de Eieren dier Vogelen

,

derzelver Vleesch is nogthans niet gewild;

alleenlyk worden de Kievieten fomtyds ge-

geeten; gelyk ’er zoo ook gevonden wor-
den , die gebruik maaken van de Plevie-

ren. Veelligt zouden de Kievieten , by
den Rykdom , voor lekkere beetjes door-

gaan, indien zy minder gemeen gevonden
wierden. Even zoo is het met meer an-

der Gevogelte geleegen; dog de voornaam-
fte foorten, die men tot voedfel gebruikt

,

opgenoemd hebbende, zullen wy ’t hier

by laaten berusten, en liever overgaan tot

de fpyzen uit de Visfchen; waar omtrent

nog al iets te zeggen valt.

De natuurlyke gemeenzaamfte fpyzen >

die onze Hollanders zig,uit de menigte van
Visfchen, ten nutte maaken, nagaande,

mag men ’er met ruimte van zeggen, dat

zy, boven alle andere Europifche Volke-

ren, de eelfte Visfchen, niet alleen uit de

Zee en Rivieren, van hun waterryk Land,
maar zelfs uit de afgeleegene Zeeën, ten
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fpyze gebruiken. Zy verkrygen en bezit-

ten tog den overvloed van Haring, Zalm,
Sehelvisch; verfehen en gezouten Cabel-

jaauw, Stokvisch, Schol, Tarbot, Bot,

Baars, Voorn, Snoek, Zeelt, Karper, en

ontelbaare andere foorten; te veel om ze

hier allen op te noemen , dat ook meer tot

eene laatere Verhandeling behoort. On-
der die foorten, uit welken het meeren-

deel der Natie een zeer algemeen voedfel

trekt , waar toe wy ons thans inzonder-

heid bepaalen, heeft men voornaamtyk de

opgenoemden te rekenen ; tot welker

fmaaklyk genot derzelver byzondere berei-

ding niet weinig toebrengt.

De Haring, wel gekaakt, en naar eisch

gezouten, ook Pekelharing geheeten, een

gebruikelyk voedfel der Hollanderen , by-

na het geheele jaar door , is onder hen bo-

venal eene zeer algemeene fpys in den
Zomer, of van Juny af, tot in Septem-
ber. In dien tyd, byzonder in July, vind

men denzelven
, onder Ryken en Armen

,

onder Burgers en Boeren, bykans altoos

op tafel, ’t Is ook in dien tyd, dat de
Hollanders, over ’t geheel, het minst

Vleesch eeten, en men houd het voor wat
vreemds, iemant te ontmoeten, zoo als

’er evenwel zyn, die geen Haring lust.

Men gebruikt deezen Visch dan, op het

Land en elders, als eene gewoone toefpys,

tot Boereboonen, Erwten, Salade, enz.;

en fommigen maaken ’er ook hun Morgen

-

ontbyt van. Met het afneemen de jonge

B b b b b 2 Groen-

DE HOL*
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL*
LAND-
SCHE
NATIE.

1478 NATUURLYKE HISTORIE

Groente, eindigt insgelyks het gebruik van
den nieuwen Haring, die bovenal begeerd
word; men merkt hier omtrent op, dat

de Natie, geduurende dien tyd, gemeen-
]yk het gezondlte is; waarom de Heeren
Doftoren dien tyd den nieuwen Haringtyd ,

en hunne Vacantie 9 noemen; willende te

kennen geeven, dat men dan weinig om
den Apotheek denkt, en dat ’er niet veele

Zieken zyn. Ook fchynt het inderdaad

zulk een algemeene regel te weezen, dat

’er geen twyffel overblyve , of het flerke

gebruik van Haring, in dien tyd, is der

Natie zeer gunftig. Het Lichaam , mag
men denken, word ’er door gezuiverd,

van 't kwaade, dat het langduurige gebruik

van Winterfpyzen te wege gebragt heeft;

en de Winterfche verftoppingen verdwy-
nen , voor de openende kragt van dien ze-

genryken Visch.

Als de beste Fekelharingstyd verloopen

is, word het gebruik van den gerookten

Haring, of den Bukking gemeener; doch
deeze laatfte word op verre na zoo alge-

meen niet gegeeten, als de eerfte. Men
houd de Bukking meestal voor een Avond-
kost, of hartig beetje, by de Salade en
dergelyken; egter word ze by den Burger-

ftand ook wel tot Middagkost , met Appel-

moes, Kool, enz. gebruikt. Onze Aan-
zienlyken geeven ’er weinig om, dan al-

leen, wanneer zy eerst uitkomt, of zoo

lang zy als wat nieuws op tafel kan ftaan.

De weelde toch keurt niets voor lekker

dat
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dat gemeen is ; dit heeft plaats omtrent de

meeste fpyzen, en l^zonder omtrent den

Haring en de Bukking; die voorts, onder

de Visfchen , ruim zulk een algemeen voed-

fel der Natie genoemd mag worden , als

het Vleesch en Spek der viervoetige

Dieren.

Niet minder is, het komt ten minfte

zeer naby, het gebruik van den Zouten Visch

en den Stokvisch , die van Leng en Cabel-

jaauw bereid word; en waarvan men, by-

zonder van de laatften, mede den Itapel

hier te Lande vind. De Zoute-Visch al-

thans word zeer algemeen onder ons ge-

bruikt: met Stokvisch heeft de Boereniland

niet veel op; dezelve is meer het voedfel

der Zeevaarende Lieden. Naardemaal men
deezen Visch, door eene zekere manier van

bereiding, tot zodanig eene droogte brengt,

dat dezelve lang kan duuren, en, na ee-

nigen tyd weekens, zonder veel omflags,

gekookt worden, zoo is die fpyze byzon-

der nuttig op Zee; en ’t is om die reden,

dat dezelve op de Schepen , en vervolgens

ook aan Land, meest door Zeevaarenden

of Visfchers genuttigd word. De beste

Stokvisch levert egter, nu en dan, een

lekker geregt, op eene deftige Burgerta-

fel, en eene geringer foort is nog al dik-

wils een maaltyd voor minvermogende lie-

den. Met dit alles heeft men den Stok-

visch voor eene min algemeener fpyze

,

dan den Zouten-Visch, Abberdaan , of Lab-

berdaan, te houden. Deeze is meer in

B b b b b 3 ge-
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gebruik, vooral by den Boerenftand. By
hen, die van de Roomsch-Catholyke Ge-
loofsbelydenis zyn , is, geduurende de Vas-

te, Zouten-Visch en Haring, met Aard-

appelen, of andere fpysbereidingen uit het

Ryk der Planten , niet zelden het gewoone
voedfel. Verder behoort dezelve onder
die fpyzen. welken beurtlings met ande-

ren, naar de verkiezing der huishoudingen,

genuttigd worden.

Hier benevens is ook vry gemeen, en
mogelyk veel algemeener, dan men door-

gaans denkt, het gebruik van Schelvisch,

Rog en Schol , om niet te fpreeken van
Zeehaanen, Pieterman, Tarbot, Heilbot,

Spiering, en veeJe andere Visfchen. Het
is zeker, dat veele Burgerhuishoudens, in

de Steden, die na by Zee liggen, inden
tyd der Schelvischvangst

,
wel drie maal in

de week Schelvisch eeten ; als mede dat de

arme Lieden, in den Scholtyd, zig dage-

lyks byna met Schol en Aardappelen genee-

ren. Beide deeze foorten van Visfchen

zyn hier fomwylen zoo overvloedig, dat

een arm mensch dezelven ,om zoo te fpree-

ken ,
voor niet kan krygen ; ook worden

ze wel eens weggegeeven. Voor nog wei-

nig jaaren, en dit gebeurt meermaals, zyn
’er, op den afflag te Katwyk, twintig

fnees Schelvisch, een fnees op twintig Vis-

fchen gefield , verkogt voor twee Huivers.

Even zoo gaat het met deRog,die,in groo»

ten getale gevangen ,
en veelal , voor klein

geld, aan minvermogenden
,
gelaatea word.



van HOLLAND. 1481

Dit zoo z'ynde, kan men ligtlyk nagaan,

hoe algemeen dat voedzel, in zulke plaat-

zen en fleden, moet weezen. Met den
Cabeljaauvv is

5

t anders gefield; deeze is

alleenlyk voor de Tafels der Grooten
, en

die der deftige Burgers; of dezelve moet,
by eene ryke vangst , overvloedig ter

markt komen. Op een Boeren-Disch word
de Cabeljaauw zeldzaam vertoond

; en ge-

noegzaam alleen by zulke Boeren , die digt

aan Zee woonen. Daarentegen vind men
de Schol gemeener onder minvermogende
lieden , alzoo ze Jaager verkogt word ; te

meer, om dat men hier te Lande in ’t

vooroordeel is , dat Schol koorts verwekt

;

waarom de liefhebbers van Visch ook vry

naauwkeurig op den tyd en de deugd der

Schol letten. Buiten dit worden de Schol-

len en Scharren , by wyze van verfhape-

ring, vry fterk gegeeten. Zulks fchynt,

by uitftek, plaats te hebben onder de
Zeeuwen, die ze zelfs wel eens als eene
gewoone fpys gebruiken: althans de verzen-

ding van gedroogde Schollen naar die Pro-

vincie, is een voornaam gedeelte van ’t be-

flaan der Visch- of Scholledroogers. Zy
worden aldaar den geheelen winter door
vertierd: men weekt, men kookt en eet

ze als eene lekkerny. Onder de Hollan-

ders is dit niet gebruikelyk, ten ware in

eenige Overmaafche , aan Zeeland gren-

zende , ftreeken , en by de Zeelieden
, wel-

ken deeze Schollen bereiden. Dit vertier

van gedroogden Visch ftrekt zig zelfs uit

Bbbbb 4 tot
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de hol- tot in Vlaanderen en Braband, daar het
land- den Roomfchen eene groote vervulling in

KATrE de Vaste verftrekt, alzo dit Gewest onge-

]yk minder Binnenwateren en Vischryke
Meeren heeft, dan ons wateragtig Land.
Hier toch kunnen de Roomschgezinden,
door een overvloed, zoo van Rivier- als

Zeevisch, de wetten hunner kerke, ten

dien opzichte
, onverhinderd waarneemen

:

ook vieren ze, ter deczer oorzaake, hun-

nen Vastentyd gemeënlyk zeer naauwkeu-
rig; en meer dan eens heb ik weldenken-
den onder hen de waardy van dit hun Va-

derland, ook uit dien hoofde , zeer hoog
hooren fchatten. Misfchien is ’er zelfs

ééne der redenen in te vinden, waarom
decze, na de Nederlandfche beroerten , by
veelen zoo zeer verfmaade Gezintheid, on-

danks haar gefnuikt kerkvermogen , nog-

thans zoo volkryk hier te Lande zy, en

met de grootfle onderdaanigheid, in liefde

voor de Vaderlandfche Vryheid, verbly-

ve; daar derzelver Leden anders in het

nabuurige Braband, met open armen, ont-

vangen zouden worden. Zoo veel ver-

mag het genoegen, van in een Land te

woonen, daar men overvloed en welvaart

kan genieten. Wanneer men hier op zyne

gedagten vestigt, en tevens nagaat, hoe,

(ecnigc Zeedorpen uitgezonderd ,) de mees-

te Roomschgezinden op het platte Land,
digt by of aan de Veenplasfen , Vischryke

Meeren en Stroomcn , woonen ,
begrypt

men Jigtlyk, dat derzulker algemeene fpy-

ze
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ze grootlyks uit Visch beftaat. Hierom is

’t, dat zy hunne Gasten gewoonlyk ont~

haaien op een frisch waterzootje van

Snoek, Baars of Voorn. Byzonder fchaf-

fen zy, als ’t de tyd is, uit'neemend goede

vette Paling ; en men eet ze , hoe zeer

de rykdom de tafel met het eelfle en eer-

fte verfiere, nooit beter en fmaaklyker,

dan aan een Boeren Spit gebraaden. Men
merke , ter deezer gelegenheid , nog aan

,

dat dit eeten van Waterzootjes, boven*

gemeld, der Natie als eigen is; terwyl

het den Brit, Franschrnan en Duitfcher,

zoo vreemd voorkomt, als den rechten

Hollander, een Ragout van Champagnons
en Knuflook; een Rostbief van half gaar

gekookt vleesch; een Zauwrkraut, of eene

Zwitzerfche Kaasfoep. Ondertusfchen is

het ’er, in diervoege, mede gelegen, dat

veelen hunner ligtlyk fmaak krygen in on*

zen Baars uit den Water. Sommigen hun-

ner worden , als zy deeze fpyze , veraan-

genaamd door behoorelyk zouten , en ’t

byvoegen van geurige Peterceliewortelen,

met een gezonden Boterham, dien de ver-

fche graasde Hollandfche Boter by uitnee-

mendheid fmaaktyk maakt, hebben leeren

kennen, en weeten, hoe eene frisfche

teug recht fmaakt op zulk een Waterzootje,

’er zelfs als geheel op verlekkerd; des dit

* eenvoudige onthaal wcleens gefchat worde,
boven de kruidrykfte toebereide geregten.

De Zalm , insgelyks een gezegend voort-

brengfel onzer Rivieren , is
, ter oorzaake

B b b b b 5 van
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van den hoogen prys, niette tellen onder
de algcmeene fpyzen der Natie. Men
vind denzelven, inzonderheid versch, al-

leen op de tafel der Stedelingen; en vee-

len onzer Landlieden kennen den Zalm
niet anders dan gerookt, gelyk den Elft,

welke veelal de fpyze der minvermogen-
den is. Voorts word de Zalm en Elft,

hier te Lande gerookt zynde, zeer veel

naar Braband en elders verzonden. — Men
zou verder nog al etlyke andere foorten van
Riviervisfchen tot de gemeene Ipyze der

Natie kunnen brengen; als daar is de Zeelt,

Bley, Brafem, Spiering, Winden, en meer
dergelyken; doch alle deezcn worden flegts

gebruikt, naar dat de tyd, plaats en gele-

genheid zulks aanbiede. Even zoo is ’t ge-

legen met de Mosfelen en Oesters; welke
Schelpdieren, onderons, op verre na zoo
algemeen niet gegeeten worden, als wel
op de Eilanden. In Zeeland en op Texel

zyn ’er nog al veelen , die de Oesters ge-

bruiken ; en in de eerstgemelde Provincie

,

mitsgaders by de Inwooners om en aan d$

Vlaamfche Banken , zyn de Mosfelen eene

vry algemeene fpyze der Visfchers. In

Holland verftrekt dit Schelpgedierte mee-
rendeels flegts voor eene verfnapering van
eenige Stedelingen: de Oesters zyn groot-

lyks voor de Vermogenden, en de Mosfels

voor het Gemeen, of eenige Burgers;

maar de Boerenftand nuttigt gewoonlyk
noch het een , noch het ander.

Wy zouden van alle deeze Land- en Wa-
ter-
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terdieren, waar mede de Natie zig voed,

nog verfcheiden byzonderheden kunnen
melden; dan wy moeten zulks fpaaren tot

eene uitvoeriger befchryving deezer Die-

ren zelven. Ons tegenwoordig oogmerk
vordert alleen te toonen, hoe de Natie

dezelven ter fpyze gebruike ; en dit, on-

zes agtens, voldoende voorgefteld heb-

bende, eischt de rangfchikkingnu verder,

dat wy nog iets melden , wegens de fpy-

zen, die het Ryk der Planten voortbrengt;

waar van ’s Lands Inwoonders insgelyks

niet weinig gevoed worden.

Ten aanzien van de Veldgewasfen is het

by ons, gelyk by de meeste Volkeren;

men vordert van het Aardryk Graanen,

om ’er brood van te bereiden. Zoo was
het reeds in de dagen van tacitus; dan
’er is, zedert zynen tyd, eene merkelyke
verandering , ten dien opzichte ,

by de

Natie ontihaan ; ter oorzaake van den toe-

neemenden Handel, de uitgebreide Zee-

vaart, en Volkryke bewooning des Lands,
door Vreemdelingen. Onze Batavieren,

een onvermengd Volkz37nde, konden, in

die dagen, leeven, en hun onderhoud heb-

ben , uit de voortbrengfelen des Lands
zelven, zonder eenigen buitenlandfchen

toevoer. Zy bezaten het geen zy begeer-

den , in zulken overvloed, dat ze geheele

dagen en nagten banketteerden , of, zoo
als ’er gemeld word, in ledigheid door-

bragten, eifchende niets van ’t aardryk,

dan ’t geen zy noodig hadden, ’t welk ta-
cï-
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de hol- ciTus Ce kennen geeft, wanneer hy hun-
LAND- ncn vergenoegden Raat befchryft, met te

natie
te ze§Scn

:

^lleen wwdt het Aardtryk van
hun gevergt om koorn. Gantsch anders is

het ’er mede gelegen, in onze dagen; nu
men wel, hier en daar, in ons Holland,
overvloedige vrugtbaare Koornvelden heeft

;

doch op verre na zo veel niet als ’er noo-
dig zouden zyn, tot onderhoud der Na-
tie. Eene menigte tog dier velden, wel-

ken met Graanen bezaaid zouden kunnen
worden, zyn thans Weilanden, Hoven,
Moestuinen en geregelde Boomgaarden;
veelen van dezelven dienen tot uitgraa-

vingen van Potte- of Panncbakkers-Klai;en
daar benevens vind men een aanzienlyk

gedeelte onzer Landeryen met Aardappe-
len beflaagen. Dit laatfte gewas, eeniger-

maate aan te merken als een nieuw uitge-

vonden foort van Brood , is byna zulk een

algemeen voedfel der Natie geworden, als

het Koorn zelve: en men mag deeze twee
Veldvrugten thans in Holland wel houden ,

voor de voedzaamfte fpyzen, die, nevens
Vleesch , Spek , Zee- en Riviervisch , zeer

algemeen onder de Natie in gebruik zyn.

Overtollig zou het weezen, hier in ’t

breede te melden , hoe men ’t Graan tot

Brood bereid; het word toch, de geheele

waereld door, tot meel gemaalen, tot deeg

gekneed, en tot Brood gebakken: ook is

het onderfcheid van Tarwe- en Rogge-

brood over bekend. AUeenlyk verdient

hier nog ongemerkt te worden , dat ’er in

Hol-
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Holland eene gewoone bereiding plaats

heeft, welke, in onze nabuurige Provin-

ciën, Gelderland, Overysfel, het Sticht en

elders , zo algemeen niet is. In die Stree-

ken bakt men het Brood, meestal van ’t

Meel, zoo als het van den Molen komt.

Dit was oudtyds ook de Hollandfche Mo-
de; maar de weelde heeft onze Landzaa-

ten geleerd, het Meel, door middel van

Zeeven of Builen, van de gekneusde fchil-

3en der Graanen af te fcheiden ; en ver-

volgens het fyne witte Meel der kern al-

leen te bakken. Zulks niet genoeg zynde ,

is men bedagt geweest op eene nog fyner

affcheiding, of naauwer zifting; waar door

men
,
gelyk men zegt , Blom-Meel ver-

krygt, aldus geheeten in onderfcheiding van
’t min fyn gebuilde , dat men Meel, of Grof-

Meel , noemt. Van ’t laatfte, ook Tarwe-

Meel geheeten, bakt men Tarwebrood; en
van ’t eerfte , dat men wel enkel Blom noemt

,

word het Wittebrood gebakken ; dat, van we-
gen deszelfs keurigheid en fynen frnaak , hier

en daar, nog den naam der Uitvinders be-

houdt: dus by voorbeeld, te Leyden , daar

’t Profesfors Brood heet. Ten laatflen heeft

men , als of wy niet wisten wat tot goed
Brood behoort, ’er het lugtige Franfche

Brood nog bygevoegd. Op het platte Land
gebruikt men egter gemeenfyk tot nog by-

‘kans niets anders, dan Tarwe- of Rogge-
bol en Huisbak. Het eerfte is Brood van
gewoon gebuild Meel ; het tweede van
Roggemeel, en het derde van ongebtiild

Meel.
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Meel. Men bakt deeze Brooden veelal ter

zwaarte van twee tot zes ponden; en ’t

Zwaarfte word op veele plaatfen een Tui-

melaar, of dubbelden Bol, genoemd. Voorts
gebruiken Ryken en Armen, min of meer
Broods, naar elks fmaak en verkiezing,

tot hun ontbyt, en by hunne fpyze; doch
men houd het thans meerendeels voor
overtollig, Brood te nuttigen, als men
Aardappels eet. Van deeze Vrugt, die

veelen voor Brood verftrekt, zoo wel als

van Koorn , bezitten wy hier te Lande zoo
vollen overvloed, dat wy deswegens rui-

me ftoffe hebben , om onzen Schepper met
waare eerbied en dankbaarheid te looven

,

en de zorg onzer Overheden erken tlyk te

pryzen. Toen, voor weinig jaaren, een
algemeene Hongersnood fchier gantsch Eu-
ropa fcheen te dreigen , mogt men ons Va-
derland , door de zorg van deszelfs Over-
heden, onder de gunftige beftiering der

Goddelyke Voorzienigheid , befchouwen
als de Koornmarkt van Europa. De Geld-

kas der Hollanderen, op eene aanmer-

kelyke wyze voor den inkoop van Graa-

nen geopend , ftelde onze Koornfchuuren

in ftaat , om het gebrek veeler Volkeren
te vervullen; en vergoedde het geen ons

Land, hoe vrugtbaar het anders zy, ter

oorzaake van deszelfs geringe uitgebreid-

heid , te kort fchoot.

Buiten de Graanen, waar van men Brood
bakt, vind de Natie niet minder een zeer

gemeenzaam voedfel , in de Weit of

Boek*
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Boekweit en Garst, het zy tot Meel ge-

maalen, het zy tot Gort gemaakt. Dit

Meel en deeze Gort, benevens de zoo ge-

noemde Alkmaarfche Grutten, het Relfel,

de gebroken of gepelde Garst, met de Pa-

relgarst, zyn zoo gebruikelyk in veele

Burgerhuishoudens, en inzonderheid by
den Boerenhand, dat men deeze fpyze wel

moge tellen onder de voornaamhen , met
welken dit flag van lieden zig geneert. Men
mag genoegzaam vastheden , dat ’er , ten

platten Lande, onder de geringen, en zelfs

de middelmaatig Vermogenden , door-

gaans, tweemaal in de week, Boekweiten
Koeken , en Grutten met Siroop

,
gegee-

ten worden, ’t Is ’er zelfs zeer gemeen

,

dat de Kinderen Boekende-Koeken, gelyk

ze meermaals genoemd worden , met groo-

te graagte, in hede van Brood, tot hun
ontbyt, gebruiken; dat vooral plaatsheeft

by de Strandbewoonders, die meerendeels

zeer groote liefhebbers van Koekebak met
Siroop, of Stroop, zyn. Dikwerf ont-

moet men een frisfchen Hollandfchen Boe-
rejongen, met een dikken Koekebak, wel
gefiroopt, en een huk Spek in de hand:
’t is een vermaak te zien, hoe hy de bolle

wangen, door een fmaakelyken hap, met
Siroop befmeurt; men voelt zig opgewekt
om te glimlachen, en die gezonde Knaa-
pen , in ’t genoegelyke eeten , vrolyk te be-

lehouwen.

Naast deeze Graan- en Meelfpyzen , om
van de verdere byzondere bskfels, bekend

on«
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onder de naamen van IVafels, Poffertjes

,

Zusters, Broeders, en dergelyken, als ei-

genlyk buiten onze taak zynde , niet te ge-

waagen , volgen natuurlyk de reeds een- en
anderwerf gemelde Aardappels. Deeze
Veldvrugt, of eigentlyk dit Wortelgewas,
hebben onze Landzaaten , buiten de fcha-

mele Gemeente , voor eene halve Eeuwe

,

nimmer tot een gewoon voedfel gebruikt

:

en men vind nog lieden genoeg, dien ’t

heugt , dat men zich fchaamde Aardappels

te eeten. Men hield dezelven, in vroege-

re dagen, voor eene nadeelige fpyze, die

ziekten verwekte; dan het algemeene ge-

bruik, inzonderheid in de laatfte dertig

jaaren ,
heeft dit vooroordeel der maate

verwonnen , dat zelfs de aanzienlykflen , in

onze dagen, Aardappels op hunnen Disch
laaten brengen. In de gemeene Huishou-
dens niet alleen, maar ook by fommige
Burgers , en vooral by den Boerenftand , zyn
de Aardappels een zoo gemeenzaam voed-

fel ,
als het Brood. Onder de arme Lieden

is het tegenwoordig genoegzaam eene da-

gelykfche fpyze; en veele behoeftigen in

de Steden doen dikwerf driemaal daags hun-

ne maaltyd met Aardappelen; en men vind

’er, die een gantsch jaar door fchier niets,

of weinig anders
, nuttigen , dan gekookte

Aardappels, met vet en azyn , of een van

beiden afzonderlyk. In hoe verre dit veel-

vuldige gebruik voor- of nadeelig zy , Raat

ons in het onderzoek der Landziekten te

melden; en wy kunnen ’er ons hier ter

plaat'

4
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plaatze nog niet over uitlaaten ; het thans

bygebragte dient alleen om te toonen , hoe

algemeen dit voedfel tegenwoordig zy. Al-

les nagaande, heeft men zelf reden om te

Hellen ,
dat het gebruik der Aardappelen

,

hier te Lande, het gebruik van Brood ten

minften evenaare , zoo niet overtreffe

:

en indien men ’t eens opzetlyk wilde na-

fpeuren, zou men, vermoed ik, bevin-

den, dat ’er, in Zuid-holland, ruim zoo
veele Landen met Aardappelen, als met
Tarwe en Rogge beflaagen zyn. Voorts

heeft men ’t, als een zegenryke eigenfchap

van dit Gewas, te befchouwen, dat het,

door deszelfs taaiheid, gefchikt is , om op
allerleie gronden , zelfs op nieuwe ontgon-

nen, ja op fchraale Zand- en Duingronden,
te kunnen groeien.

By het gebruik der Aardappelen zou men
wyders mogen Hellen, dat van Knollen,
Wortelen, en dergelyken; benevens dat

van onderfcheiden Koolfoorten , en andere

Moeskruiden. Dog van die en foortgely-

ke fpyzen, welken alleen, of meest op
zekere tyden, gegeeten worden, hebben
wy niets anders te zeggen , dan dat ze on-

der de gemeenzaame Landvrugten, wel-

ken men tot voedfel gebruikt , behooren ;

en dat de Hollanders dezelven zeer keurig

kunnen voortteelen.

Van de verfchillende Saladegroenten zou
men hier inzonderheid nog mogen aanmer-
ken, dat ze bovenal onder de Nationaale
Moesfpyzen te tellen zyn; dewyl en Ste-

JIL DEEL. Ccccc de-

/

DE
LAND*
SCHE
NATIE.



DE HOT
LAND-
vSCHE

NATIE.

1492 NATUURLYKE HISTORIE

delingen en Boeren ’er veel werks van
maaken, om, des Zomers, hun Avond-
maal met Salade te doen : en by den Ryk-
dom vind men gemeenlyk, ’t zy middag
of avond , die foort van groente

, op de
eene of andere wyze toebereid

, onder de
Dischgeregten. Ter oorzaake van die al-

gemeene graagte onzer Ingezetenen
, naar

deeze groente, is men ook in Holland ver-

der, dan elders, gevorderd, in de konst,

om veelerleie foorten van Salade, geduu-
rende de felfte Winters, voort te teelen;

des men, zelfs in den ongunlb’glten tyd,

zeldzaam een Vriendendisch, zonder Sala-

degroente, in Holland ziet. Van daar is

’t, dat ook de Boerenftand, die zig anders

met geene kostbaare broeijeryen kan op-

houden , ten uiterfte gezet zynde op groe-

ne Salade ,
alle zorgen aanwend, om,

niettegenftaande het guure Taifoen, even-

wel hunne Winterfalade , of zoogenoemde

Vetfla , te hebben. En ’er is geen welge-

fchikte Boerentuin, of men vind denzel-

ven overvloedig voorzien van Salade, Sel-

dery
,
Endivie , Bete , en foortgelyke Moes-

kruiden.

Het geen we dus ver gezegd hebben,

raakende het veelvuldige gebruik der opge-

noemde Aardvrugten, mag men insgelyks

wel overbrengen , op dat der Erwten , Boo-

nen, en andere Peulvrugten; daar onze
Landzaaten zeer veel fmaaks in hebben.

Dit voedfel is zelfs eene der oudfte Natio-

naale fpyzen , die den Duitfchen Volkeren,
en
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en ook onzen NederJanderen, byzonder

eigen fchynen. Geen, Franschman. is meer
gefield op zyn Groemnat en Hoenderfoep,

dan een Duitfcher verlekkerd is op zyn
Erwten of Linfenfoep , met Spek ofVleesch

gekookt. Even zoo is , als het grootfle eri

hartigfle onthaal, voor een rechtfchaapen

Hollander, eene beste welgebraaden Run*
derrib, met nieuwe graauwe Erwten; of
eene welgevoede Ham , met toefpyze , uit

Groenten en Peulvrugten bereid. Zoo dit

gevolgd word van een nageregt, beftaande

uit Brood, Befchuit, Boter en oude Kaas;
dan heeft men eene rechte Hollandfche

Maaltyd. Deeze laatstgenoemde fpyzen

mag men, met uitfluiting van veelerleie

anderen, voor de hoofdgeregten houden,
waarop de Natie haare Gastèn , als op het

voortreflyke en gezegende voedfel des Lands,
onthaalt; terwyl de overige voorheen op*

getelde fpyzen, elk naar derzelver aart,

tyd, plaats en omftandigheden
,

genuttigd

worden.
’t Is ondertusfchen y met dit alles, ze-

ker, en ’t geen wy, betreffende het voed-

fel onzer Natie, gezegd hebben, duid zulks

mede aan, dat ’er een zeer groot onder*

fcheid tusfchen onze Landzaaten , ten dien

opzichte, plaats heeft. ’Er zyn Vermogen*
den , die veel op hebben met een ruimen
Disch, van allerlei wildbraad, keurige ge-

regten en vreemde nieuwigheden ; ’er zyn
Burgers, die hunne tafel, eenvoudig, van
een goed en voedzaam geregt voorzien;

C c c c c 2 ’er
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’er zyn Landlieden , die zig met de zwaar-

fte fpyzen voeden; en ’er zyn eindelyk

Armen, die zig meest met Aardappelen,
BoekweitemKoeken en Grutten geneeren.

Dan des niettegenftaande zou men , indien

’t mogelyk ware, het meerdere of mindere
getal der Perfoonen en Huishoudens van
onderfcheiden Panden te bepaalen, ver-

moedelyk, bevinden, dat het meerendeel

der Hollanderen de voornaamften der op-

gemelde fpyzen voor hunne Nationaale ge-

regten houden. Te weeten, Rundvleesch

,

Spek, Brood, Kaas, Boter, Schel visch,

Zoutevisch, Stokvisch, Schol, en vooral

Haring; benevens Aardappels, Erwten,
Boekweiten-Koeken, Grutten, en allerleie

Moeskruiden , inzonderheid Salade.

By dit alles heeft men eindelyk, als eene

Nationaale fpyze, ter verfnaperinge , te

voegen, een overvloed van allerlei Boom-
ooft ,

welks verfchillende foorten byna on-

telbaar zyn ; als Peeren , Appels , Kerfen

,

Pruimen, en meer dergelyken, onnoodig

op te tellen. Dan , ter deezer gelegenheid

,

komt hier nog in aanmerking, de oude
fmaak der Natie; alzoo uit het verhaal van
TAciTus fchynt te blyken, dat de Boom-
vrugten reeds een algemeen voedfel onzer

vroegfte Voorzaaten geweest zyn ; daar hy

uitdrukkeJyk meld , dat zy zig ook geneer-

den met wilde appelen. Wy zullen den
Leezer hier niet ophouden met een angst-

vallig onderzoek naar de foort van wilde

Appelen , door tacitus bedoeld, ’t Zou
tog
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tog op wild gisfen uitkomen; daar ’t be-

kend is, dat ons Land verfcheiden eigen

foorten voortbrengt; die men nog heden

wilden zou noemen, indien de Ingezete-

nen dat (lag van Boomen niet veelal in om-
tuinde Hoven en geregelde Boomgaarden
hielden. In en omtrent het Stigt , en ’c

Gooi , als mede byzonder langs den Binnen-

Ysfel en omtrent Ysfelftein
,
groeien veele

Boomvrugten als in ’t wilde; onder dezel-

ven heeft men te tellen de Kan-appelen ,of
Kannetjes-appelen , benevens de zooge-

naamde Bloem- en Wkte-Zoeten, de Mand-
jes- of Maatjes-Peeren , Sopperdegroentjes

,

en eenige Winter-Peeren ; verder de Noo-
ten, Pruimen, Kersfen, enz. Alle deeze

en meer dergelyke foorten kunnen, in

vroeger dagen, geheel in ’t wilde gegroeid

hebben , toen onze Voorzaaten
,

gelyk

TACiTUS getuigt {*), geen grooten arbeid

deeden om Boomgaarden te planten . Men
heeft ze althans zekerlyk voor volflrekt

natuiirlyke Boomvrugten van dit Land te

houden; welken niet alleen in die plaat-

fen, daar ze overvloedig, en als in ’t wil-

de voortkomen ; maar ook , het gantfche

Land door, vertierd, en met fmaak ge-

geeten worden. Het gebruiken van ver-

fcheiden dier Vrugten, in den pluktyd,

niet alleen in de ftreeken daar ze overvloe-

dig

O Tacitus, Zeden van oud Duitschland , BI.

692,
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dig zyn; by voorbeeld, de Pruimen en
Kersfen om en by Ysfelftein, en de Krie-

ken in ’t Ovcrmaafche, maar ook in de

overige Steden en Dorpen , werwaards de-

zelven verzonden worden, gaat, door der-

zelver overvloed , en de graagte der Inge*

zetenen, wel eens zo buitenfpoorig
, dat

de Overigheid het hier en daar noodzaak-

lyk oordeele , om zulks op de eene of an-

dere wyze te keer te gaan, ter voorbe-

hoedinge tegen de Ziekten der Natie.

Maar,ïchoon zulk een ongeregeld gebruik,

omtrent eenigen dier Vrugten
,

plaats heb-

be , kan men evenwel de Boomvrugten
tegenwoordig niet aanmerken als een alge-

meen voedfel der Ingezetenen; gelyk het

in de dagen van tacitus fchynt geweest

te zyn.

Meerder nopens dit onderwerp te zeg-

gen , agten wy niet noodig ; weshalve

wy, de Spyze der Natie dus overwoogen
hebbende, nu voorts derzelver Drank zul-

len nagaan. Heeft iemand inmiddels lust,

om nog iets gevalligs over de Spyze onzer

Landzaateri te leezen, hy neeme dan be-

verwyks Schat der Gezondheid

;

waarin hy
de fpyzen der Hollandss , byzonder in de

Zeventiende Eeuw , niet onaartig afge-

fchetst zal vinden. Ook ontmoet men, in

PETRi HONDii Moufefchans , verfcheiden

aanmerkelyke, en , naar den ftyl van die da-

gen
,

geestige versjes , met betrekking tot

de gebruikelyke fpyzen in Holland en Zee-

land.

1

/

Wat
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Wat nu voorts den Drank der Hollan-

deren aangaat, dezelve is hun Nationaal;

waar omtrent ze byzonder zyn in verfchei-

den bereidingen; of beftaat uit ingevoerde

Dranken, als, by voorbeeld, de Wynen,
de aftrekfels van Thee en Coffy, die ze

gemeen hebben met andere Europjfche,

en, (wie zou ’t zeggen?) met de Indifche

Natiën. Omtrent den eerstgenoemden of
Nationaalen Drank , Haat hier vooraf aan

te merken, dat dezelve gefchikt is, of ter

dorstlesfchinge, of ter verheuginge en ver-

fterkinge. Eene onderfcheiding , die, zoo
zy onder eenig Volk zeer kenbaar is, by
uitffcek plaats heeft onder de Duitfchers en

Nederlanders, en dus ook onder de Hol-

landers; waarom het niet oneigen geoor-

deeld kan worden, dat wy, eer wy gewag
maaken van onze byzondere Hollandfche

Dranken, een oogenblik Eilftaair, op den
algemeenen trek onzer Natie , tot verheu-

gende Dranken. Immers liaan de Hollan-

ders en hunne Nabuuren , van oudsher en

nog heden, meestal bekend voor Men-
fchen, die behaagen fcheppen, in eene
vervrolykende teug

;
en inderdaad niet ge-

heel ten onrechte. Zeker is het , dat onze
Landzaaten, over ’t geheel, hier in zeer

veel verfchillen , van de Franfchen, Ita-

Jiaanen , en genoegzaam de meeste Zuidly-
• ke Volken. Water te moeten drinken, is

voor een Hollandfchen Boer , of geringen

Arbeidsman, de grootfte nooddwang ; doch
by gemeene Franfche Landlieden, zoo men

Ccccc 4 wil,
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wil
5 zeer gebruikelyk. Daar nu de Fran-

fchen, dit onze Natie, haar willende be-

ichimpen , wel eens als een ongebonden en
dronkenfchaplievenden aart aanwryven ,

kan ik voor my dit Ruk zoo ligt met geene
Jachcry overflappen; maar voel my des-

wegens gedrongen
, om , ter deezer gele-

genheid, te toonen, hoe de natuuurlyke
eigenfchap van ons Land het eenigzins

noodwendig maakt, dat de Natie het Li-

chaam , door verheugende Dranken, poogt
te verflerken. Ik vertrouw vastlyk, dat

befcheiden Leezers my zulks niet ten kwaa-
de zullen duiden; te minder, nadien ’t

blykbaar genoeg is, dat myne aanmerkin-

gen over dit onderwerp , daar ze voortko-

men uit eene zuivere zugt voor de eer,

en het welvaaren , der Natie , in geenen dee-

]e ftrekken ter aanpryzinge van een mis-

bruik , dat ten uiterfte te wraaken is.

Het is ’er dan, om dit met weinige woor-
den af te doen, zoo mede gelegen, dat

niet alleen de wateragtige gefleldheid van
onzen Dampkring de Jichaamen zeer ver-

flapt, maar dat ook de wisfelvalligheid van

ons Klimaat een veranderlyken invloed op
dezelven heeft; daar ze dikwils aan eene

fchielyk opkomende koude of warmte wor-

den blootgefteld. Dit nu, hier te Lande
zeer gemeen zynde, heeft natuurlyk ver-

oorzaakt, dat de Volkeren, die deeze Ge-
westen bewoonen , zig tegens de daar uit

volgende ongefteldheden hebben leeren ver-

harden, door het gebruiken van Spyzen
en
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en Dranken, welken hunne lichaamen te-

gen dezelven verfterken. De verfchillen-

de leevenswyze der Europeaanen , ter oor-

zaake van hunne onderfcheiden Lugtgeflel-

tenis, is toch voor den minstoplettenden

terflond blykbaar. Een Italiaan , een Fransch-

man, in een geregelder Klimaat woonende,
gewent zig natuurlyk aan een evenredig

gebruik van ligte Spyzen en Dranken; een

Spanjaard kan insgelyks, met zoodanig

voedfel, lang en gezond leeven , om dat

zyn Klimaat, fchoon heet, niet zoo ver-

andertyk is als het onze: zelfs zyn hun de

Wynen, welken in die Landen overvloe-

dig gevonden worden, nadeelig; en zy ge-

bruiken ze, uit dien hoofde, fpaarzaam.

Maar in de Nederlanden, in ’t Duitfche

Ryk, en de overige Noordelyke Gewes-
ten, is het eeten van zwaare fpyzen, en

het drinken van flerke Dranken
,
gemeener;

zelfs ontdekt men dat de Bewoonders

,

hoe Noordelyker men komt, des te meer-

der de fterke Dranken kunnen verdraagen.

Men zie, by voorbeeld, de Deenen en
Zweeden, welken zig, hier te Lande, in

dienst der Koopvaardy begeeven ; men
lette verder op de Rusfen en Moskoviters;

welken onder ons verkeeren; en gaa na,

hoe zy de fterke Dranken, veel meer dan

onze Ingezetenen, verdraagen, ja tot ee-
‘ ne ongeloovelyke fterkte gebruiken kun-
nen; waar van ik verfcheiden proeven,
ten ontegenzeggelyken bew37ze, kan aan-

voeren. Onder anderen heb ik een Rus
Ccccc 5 ge-
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gekend, die, hoewel een Man van diepe

geleerdheid, zig niet gemaklyk van fterke

Dranken kon onthouden
; en, by een my-

ner Vrienden, een voornaam Koopman in

Medicinaale Waaren, gelogeerd zynde, ge-

woon was, dat hem dagelyks, ’s morgens,
Liqueur wierd aangebooden. Hy verkoos
gewoonlyk van de fterkften ; en toen , op
een zekeren tyd, de gewoone fles ledig

was, verzogt hy de fterkfte Liqueuren te

mogen hebben. Men gaf hem, ter be-

proevinge, eene fles met Spiritus vini ree*

tificcitisjimi , tot den trap van Alcokol
overgehaald

; hy dronk ’er hartig van , en
verduwde deezen zoo Herken Drank

,

zonder letfel. Zelfs heb ik hem, Chimi-

caale proeven over het eene of andere

geestryke vogt doende, dikmaals de fcherp-

fte vogten, welker waasfem my min of

meer bedwelmde, zien proeven en drin-

ken. ’Er zyn meer dergelyke voorbeelden

van de Rusfen bekend; en fchoon men
zeggen moete, dat dit misbruik, onder de

thans meer befchaafde Grooten, vry wat
befnoeid word, zoo weet nogthans een

Hollandsch Zee-Kapitein wel , wat Brande-

wyn by de Rusfen doen kan. Ondertus-

fchen bevestigt het hier aangemerkte myn
beweerde; naamlyk, dat de natuur der

Noordelyker Volken gefchikter is, ter ver-

duwinge van fterke Dranken , dan die van

de Zuidelyker Landen; te meer, daar zy

’er gewoonlyk kost naar eeten. Men ver.

haalt, ten dien opzichte , een voorval van

een
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een der Ambasfadeurs van deezen Staat;

dat hier te wel ter fnede komt, om ’t niet

korttyk te melden. Hy bevond zig, ten

tyde, toen de Nederlanden door Spanjen

vry verklaard waren, aan het Hof van
Spanjen , en wierd door een der Ministers

ter maaltyd genoodigd. Aan den Disch

zynde, dronk hy zo hartig een teug wyns,
dat het den Spaanfchen Minister in ’t oog
liepe ; des hy ’er zig nu en dan eene fchimp-

fchoot over liete ontvallen. Onze Am-
basfadeur verduwde het diestyds; doch ’t

geviel, eenigen tyd laater, dat deeze

Spaanfche Minister , in bezending aan hun-
ne Hoog Mogenden, in ’s Hage kwam;
alwaar onze geweezen Ambasfadeur toen

reeds ^te rug gekeerd was. Wat gebeurt

’er *? Onze Hollander, des fchimps gedag-

tig, noodigt den Spaanfchen Edelman ten

eeten: ’er word eene welgezouten Wa-
terzoode, nieuwe Haring, doorvoed Rund-
vleesch, en voorts op ’t nagerecht ook
Hollandfche Kaas, opgedischt; met ver-

mydinge van allerleie ligte fpyzen. De
Spanjaard , dus op zyn Hollandsch ontvan-

gen, at hartig, en dronk braaf, buiten

zyne gewoonte; waarom de Hollander,

onder ’t ledigen eener Bokaal, het woord
opvatte, en zynen Gast vroeg': Waarom
hy nu zo fterk dronk, daar het den Hol-
landeren , in Spanje , ter fchertferye ftrek-

te? Dit deed, zo men .zegt, den Span-
jaard antwoorden: , Mynheer, ik begryp

, u; ik heb nu, by ondervinding, de na-

tuur-
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, tuurlyke reden daar van ontdekt; drinkt

, een Hollander een frisfche teug, hy eet

9 ’er ook fpyze naar’
; dus aanduidende , dat

het gebruik der fpyzen
, overéénkomftig

met den aart van ’t Land , en de gefteld-

heid der Natie, medebrengt, dat ze ook
Werker Dranken, dan andere Volken, kun*
nen verduwen.
Wanneer men nu de bovengemelde nei-

ging onzer Natie, tot verheugende Dran-
ken, uit dat oogpunt befchouwt, kan ’t

niet vreemd voorkomen, dat de bereiding

van den Vaderlandfchen Drank, gelyk men
den Genever noemt, door onze Landzaa-

ten, of de Nederduitfcbers , is uitgevon-

den; daar de Natuur hun den Wyn van
hunnen eigen Wynftok weigerde, en zy
nogthans een verwerkenden Drank noodig

hadden. Men weet toch dat de Wyn hun
niet bekend is geweest, vóór de komst van
juLius ciESAR , naar uitwyzen van zyn
Vierde Boek der Franfche Oorlogen; en

dat zy zig een Drank uit Gerst en Koorn
bereid hebben

,
getuigt ons tacitus (*) ,

daar hy zegt: ,, De vochtigheyt van haren

? ,
dranck beflaat uit gerst of koorn , wiens

,, kracht in ’t felfde vermenght, den drank

„ is na de gelykenisfe van wyn” ; of, ge-

lyk men zyne woorden wel zoo duidelyk

vertolkt: ,, Hun Drank is een vogt, uit

„ Gerst of Koorn verdorven , en eeniger-

„ maate

(*) Tacitus , Zeden van oud Duitschland

,

p. 69o.



van HOLLAND. *503

„ maate naar de gelykenis van Wyn ver-

„ anderd”. Die Historiefchryver voege

’er tevens by
: „ Doch die aan den Rhyn-

kant woonen, dezelfde kopen ook Wyn”;
het welk, gelyk de Vertaaler fenakoltus

te recht aanmerkt, van hun, die Wyn be-

geerden , wel gefchieden moest , ,, om dat

„ ’er toen nog geen Wyngaarden of Wyn-
„ bergen in Duitschland waren”. In laa-

ter tyd egter heeft men, gelyk bekendis,

de Wynftokken, met zoo goeden uitOag,

aan en omtrent den Rhyn geplant, dat de

Rhynfche Wynen weldra, voor geene an-

deren in Europa behoefden te zwigten.

Van daar is de Rhynfche Wyn zeer lang

genoegzaam de algemeene Vreugdewyn der

Holianderen , op hunne aanzienlyke Fees-

teryen, geweest; en zulks houd ook nog
min of meer Rand; fchoon men heden de

Franfche Wynen fterker ingevoerd hebbe

;

waar van ftraks nog iets naders.

De Drank dan
,
(om by ons onderwerp te

blyven ,) die, naar de gelykenis van Wyn

,

uit Gerst of Koorn bereid wierd
,

is van
ouds de Wyn, of liever, de verfterkende

Vreugdedrank der Natie geweest , waarvan

zy, zoo als TACiTusmeld, zelfs tot over-

daadigheid, gebruik maakten. Overéén-
komftig hier mede heeft ook nog eene
foortgelyke bereiding van zulke Dranken

* onder ons plaats; en onze Bieren
, zoo wel

als onze Genever, Mout of Koorn*Wy-
nen , zyn nog heden de algemeene verfter-

kende, en vreugdeverwekkende dranken der

Na*
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Natie. Intusfchen blyft het een onderwerp
van twyfeling, dat de Liefhebbers der

Oudheden onderzoeken; of.de Drank der

Ouden, dien zy van Gerst of Koorn be-

reidden, meer met den Genever, of meer
met het Bier overéénkwame. De fpreek-

wyze van tacitus, in quandam fimilitudi-

nem vini. Dat is. „ Eenigermaate naar de

,, gelykenisfe van Wyn”, is twyfelagtig.

Als men egter woordlyk ftaan wil blyveu
op de gelykenisfe van Wyn, zoo is het

zeker, dat de Genever ’er naast aankomt.

Dog dan valt de vraag, of het wel waar-

fchynlyk zy , dat onze Voorzaaten de kunst

van het vergaderen der geestryke deelen,

door middel van distillatie , of overhaaling,

tot Wyn gekend hebben; en ’t heeft ze-

kerlyk al wat in, dit te willen bewyzen.
Indien men evenwel in aanmerking neemt,
dat de oude Landzaaten de kunst om te

kooken, en den aart van uitwaasfeming

zoo wel gekend hebben, dat zy uit het

Zeewater en de Zeeflibbe Zout wisten te

bereiden; kan men ’t niet geheel verwer-
pelyk agten , te onderftellen , dat zy de

geestryke kragten van gekookt of ge-

weekt Koorn en Gerst, tot zulk een trap

hebben weeten te bereiden, dat ze ’er een

Vogt, naar de gelykenis van Wyn, uit

maakten; en mogelyk heeft tacitus hier

op ’t oog gehad, als hy (preekt van een

humor corruptus , of een verdorven Vogt,
dat zeer wel op deeze bewerking zou kun-

nen (laan. Wanneer men verder, daar

be-
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benevens, agt geeft op de vrugtbaare

voortbrengfels van Duitschland, langs den
Rhyn, zal men wel dra bemerken, dat ’er

de Geneverbeziën natuurlyk en overvloe-

dig groeien. En dit zoo zynde, is het,

dewyl toch de Beziën , by meest alle Vol-

keren
,

gebruikt worden , om ’er uitge-

perfte fappen , of zekere foorteii van Wy-
nen, van te maaken, zeer eigen te den-

ken , dat men den oorfprong der Genever-
bereiding by de oude Duitfchers heeft te

Hellen ; en mogelyk wel by de Inwooners
omftreeks Keulen, alwaar de Batavieren

in hunnen grootflen bloei geweest zyn.

Eenftemmig hier mede agt men deezen

Drank veelal van oudsher van daar oor-

fpronglyk ; en de Keulfche Genever word
nog heden, by uitflek, voor den besten

gehouden. Hoe ’t ook zy , elk denke hier over

zoo ’t hem goeddunke (*). Men noemt
althans, in onze dagen, den Genever, by
uitneemendheid , met den naam van Va-

der-

(*) Heeft iemand lust om het denkbeeld, dat

TACiTus eene foort van Mout- of Koornwyn, ee-

nigzins overéénkomflig met onzen Genever, be-

doeld hebbe , nader verdeedigd te zien , hy door-
bladere dan de Korte Verhandeling der oude Batavie-

ren , gefchreeven door Mr. d. de lange, die ’er

zig met voordagt over uitlaat, Bladz.. 6—26. Men
vergelyke daar mede, Nederlands Displegtigheden ,

byéén verzameld, door k. van alkemade en
Mr. p. van der schelling, I. Deel. Bladz.

44—47; ter welker plaatfe de laatstgenoemde
Schryver egter meer overhelt tot het gevoelen van
hun , die in deezen op Bier denken.
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dcrlandfchen Drank ; en de Duitfchers hee-

tcn denzelven, naar den naam der Gene*
verbeziën, die zy IVacholbezïên noemen;
ook wel byzonder Theutfcher Wacholerwas-

fer; dat de fnaakfche robbert hennebo,
in zyn Lof van den Genever

,

doet zeggen

:

De Duitfcher riep tot zyn Confrater,

Herr, Broeder, had er wacholerwater.

Wat nu wyders de bereiding van onzen
tegenwoordigen Genever

, hy zy dan al of

niet foortgelyk met den gemelden Drank
onzer Batavieren, betreft, dezelve word
veelal geftookt uit Gerst en Rogge , fom-

tyds ook wel uit Koorn ; doch niet dan in

een tyd van overvloed ; anders Relt ’er de

Hooge Overigheid eenige bepaalingen op.

Men weekt deeze Graanen eerst tot een

zekeren trap, doch nooit tot die van ui t-

botting, zoo als in de Bieren gefchied;

vervolgens word dit geweekte graan in een

grooten Distileerketel gekookt , en men
verzamelt dan deszelfs fyne geesten by
overhaaling. Op deeze behandeling ver-

krygt men een zeer Herken en geestryken

Drank; dien men, gelyk in alle overhaa-

lingen, by trappen, in eene Berker of

zwakker maate kan vergaderen, dat men
meer of min proefhouden heet. De tot dus

ver bereide Drank draagt dan nog flegts den

naam van Koornwyn , Moutwyn , of Koorn-

hrandewyn

;

maar zal het de rechte Genever
weezen, dan word ’er nog een mengfel

van
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van Geneverbeziën by vereischt. Met het

byvoegen deezer Beziën, of liever, van
derzelver overgehaalde afkookzeJs en af-

trekzels, doet men den fmaak en geur der

Geneverbeziën, in zekeren trap in dee*

zen Drank doorftraalen; waarin onze Ge*
neverftookers of Branders, gelyk men hen
gewoonlyk noemt, zeer wel ervaaren zyn.

Deeze Drank ,’tzy door onze eigen Branders

aldus bereid, of te Keulen geflookt, en
van daar herwaards gezonden

, is onder de

geestryke Dranken , hier te Lande , zoo
gemeen, dat men naauwlyks een Hollander

vinde, die denzelven niet kent. By de Boe-

ren ontbreekt het nimmer aan Genever;
de Burgerhaat gebruikt dezelve gewoonlyk
voor een Morgendrank ; ^n ’er is geen Kof-
fyhuis van Kooplieden en aanzienlyke Hee-
ren , daar de Genever niet zeer algemeen
gedronken word; ’t zy onder den naam
van een Vaderlandertje , een Keulenaar , eene

heldere , eene klaar

e

, eene bittere Borrel ,

met meer dergelyken. En de Franfche

Politesfe , die de gewoonte van den gemee-
nen Man flatieus weet te tourneeren,

fpreekt van liqueur, of eischt me petite gou-

te , dat onze Wyfjes een dropje voor de koude

noemen. Wyders is het den Officieren,

in ’t handhaaven der Krygstugt, overbe-

kend , van hoe veel invloeds deeze Drank
‘op de Duitfche of Hollandfche Soldaaten

zy; en hy, die maar eenige verkeering

met onze Zee- en Handwerkslieden heeft,

weet hoe fterk dezelven meerendeels on
III. DEEL. D d d d d dee •
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deezen Drank gefield zyn. Overgeestig,

en tevens naar waarheid, heeft de reeds-

genoemde hennebo, dit uitgedrukt, in

zyn Lofdicht op den Genever . Men flaa ons

toe , een gedeelte van zyne fchertzery , als

ter verpoozinge, hierover te neemen, en
’er het zaaklyke, naar ons bedoelde, uit

te kippen.

Jenever ? want waar ooit een Tent

Wierd in de Vlaamfche grond gepent,

Waar immer heir ter neer geflagen

,

Waar ooit van voetknegt, paerd of wagen,

Gefchut, kruid, kogels, wierd gehoord

,

Jenever was het eerfte woord.

Oost'Indiaenfche Maatfchappye,

Wat nut dat de Jeneverbeijen

Bybrengen , is u best bekent.

Wat Schip zou van de wal afheeken

,

Indien ’t Jenever moest ontbreeken ?

Des Zeemans allerbest Compas

Is een gevult Jeneverglas.

Geen Ambachtsman, met naam te noemen,

Of hy zal de Jenever roemen.

De Timmerman klaegt dat zyn byl

Te homp is, en zyn maeg te yl;

Dat hy te flap valt onder ’t werken,

Komt hem Jenever niet verherken.

De Metfelaer klaegt dat de heen

En kalk niet hechten wil op een.

De
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De Smit klaegt over vuur en vonken,

Eer hy Jenever heeft gedronken.

Kladfchilder klaegt dat zyn couleur

Geen glans en geeft- op plank en deur»

Ik kan niet bakken zegt de Bakker,

Ten zy ik eerst een brave zakker

Stuur door myn keelgat na myn maag.

De Arrebeiders aan de waeg

Die klagen, dat hunn’ leden riram zyn;

De Schuitevoerders dat ze lam zyn.

Het zelve zegt de Kruier mee.

De Drukkers zetten C voor B.

Het is onmooglyk dat de Wever

Kan werken zonder de Jenever.

Droogfcheerders , Spinders , Schrobbeiaer

,

Die klagen over wol en fchaer.

Geen fleper kan zyn paerd regeren

,

Zo hy Jenever moet ontberen.

De Binnefchipper roept op ’t veer,

’t Sa Mannen wakker in de weer.

Hebt gy uw flesfen vol doen maken ?

Dan kunnen we onderweg eens kraken.

f
t Gild van Crispyn en Crispiniaen

Dat zou geen hand aen d’arbeid flaen,

Ten zy hun fwart gepikte draaden ,

Gefmeert, glad gingen door de naeden.

De Pottebakker zegt, de aerd

Zit in myn keel en om myn baerd

;

Kom laet ons eens Jenever zuipen.

De Kuiper zegt, ik kan niet kuipen.
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Dit fnaakfche Rym, fchoon een al te

crnftig Leezer het hier te onpas mogte oor-

deelen , is zoo waaragtig overéénftemmend
met het algemeene gebruik van deezen
Drank, dat zulks niet wel natuurJyker te

fchetzen zy. ’t Geen ’er verder in voor-

komt, met betrekking tot het misbruik dat

’er veele Vrouwen van maaken, Haan wy,
met opzet, over; daar ’t bekend is, dat

zulks maar al te dikwerf vry hoog loopt ,

vooral onder ’t Gemeen , en ook wel eens

onder den Burgerftaat. Ongelukkig hy,
die geplaagd is met een Wyf , op Genever
verzot; te ongelukkiger, alzoo ’t haar ge-

meenlyk niet mangelt aan listen en fluike-

ryen. Deeze veinst, aan eene ongefteld-

heid, flaauwte, fchorbutike kwaaien, of
wat meer van die natuur zy, onderworpen
te weezen ; en weet zig , onder dat voor-

wendfel,den Genever op Lepelblad, Anys
of Karwei, en dergelyken, ten nutte te

maaken. Geene maakt gebruik van eene
gedienftige Buurvrouw, die haar, op eene

geheime wyze, behulpzaam is. En ik heb

’er gekend, die, zig fchaamende van Gene-
ver in eene Fles te haaien, zig bedienden

van haare Vuurtesten; welken zy, in fte-

de van Vuur, met Genever gevuld, in de

Stooven plaatflen. Zoo wil men , dat de

thans in zwang zynde Boekkistjes en Kof-

fertjes , hunnen oorfprong verfchuldigd

zyn, aan de listigheid eener Vrouwe; die

haaren Bybel uitfneed , om ’er een verbor-

gen Liqueurkeldertje van te maaken. Dan
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al~ genoeg van deeze buitenfpoorigheid

,

welke, hier te Lande, zelfs gelegenheid

gegeeven heeft tot het oprigten van Ver-

beterhuizen , om de zulken , ’t zy Mannen
of Vrouwen, die ’er zig in verloopen, we-
der te regt te brengen. Wy konden dit

ftuk, als een te doorflaand misbruik, niet

wel onaangeroerd Jaaten; dan ’t is ons aan-

genaam, te gelyk te mogen melden, dat

het zelve ondertusfchen , in de laatfte da-

gen, by ’t Gemeen, en inzonderheid by
den Burgerftand, merkelyk is afgenomen.

Het verminderen van dit fiag van Verbe-
terhuizen toont , ontegenzeggelyk , eene

verbetering der Natie , in dit opzicht. In-

middels blyfc dit egter zeker, dat een gere-

geld gebruik van geestryke Dranken, zoo
als ik boven gemeld heb, onzen Hollande-

ren eigen en nuttig is; van waar de Ge-
neesheeren, hier te Lande, eenpaarig ge-

tuigen, dat zy den Genever, en foortge-

lyke geestryke Dranken, meerder zouden
aanbeveelen, zoo zy met het misbruik

minder te ftrj7den, of het zelve minder te

dugten hadden. Zy, die eenige ondervin-

ding in de praktyk hebben, weeten te wel,

hoe gevaarlyk het zy , daar ze deezen

Drank dikwils, in fchyn van eenig Medi-
cament, op tafel vinden; en als een fchran-

dere Arts een Theekopje, buiten tyds, op
tafel ziet flaan, geeft het hem reden tot

nadenken. Voor ’t overige is ’t bekend
genoeg, welken invloed de fyne Dranken
op de Natie hebben ; daar de Grooten ze

Ddddd 3 zelfs
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zelfs op het Desfert invoeren
; onder voor-

wendzel van derzelver noodzaaklykheid

ter gezondheid.

Men maakt wyders, om dit ten befhiite

nog van de Genever tc melden
, van dec-

zen Drank, even als van den Brandewyn

,

verfchillende mengzels; door denzelven

op Oranjefchillen
,
en allerleie Kruideryen

,

te zetten; doch vooral, en dit is recht

Hollandsch, zet men den Genever op zwar-

te Aalbeziën, of derzelver Schillen. Dit
levert een zeer gezond en fmaaklyk aftrek-

zel; dat, met maate gebruikt, voor gra-

veelagtige en zvvaare Lichaamen eene goe-

de afdryving van ’t Water veroorzaakt.

Kortom, de Genever is een volftrekt Na-
tionaale Drank, genoegzaam in alle onze
Provinciën. In Gelderland en Overysfel,

op het platte Land, verftrekt dezelve nog
voor Wyn; en als men ’er de Dorpen,
vooral de afgelegenen , doorreist, kan men
’er gemeenlyk voor Drank niets, dan een

Glas Genever of Bier, bekomen; zelfs zyn
’er op fommige Dorpen, in die Gewesten,
wel twee of drie Geneverftookers: ook be-

reiden veele Inwoonders hun eigen Bier.

En dit bevestigt, zoo men den Ouden,
minst verbasterden , Bataaffchen aart, in

deezen Oord, gelyk waarfchynlyk is, te

zoeken heeft, het vermoeden, dat een

foortgelyke Drank, als onze tegenwoordi-

ge Genever, de Drank der oude Batavie-

ren geweest is.

Naast den Genever komt vervolgens,

on-
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onder de Nationaale Dranken , in aanmer- de hol-

king, de Lavas; van welker Zaad men, land-

door afkooking, een van ouds geagten J^ie.
Drank wreet te maaken. Onze Voorzaaten

De
hadden ’er zeer veel mede op ; als zynde vas _

een verwarmende en gezonde afdryvende Drank,

Drank. Men vind denzelven nog vry veel en
^
er-

in de Distillateurs Winkels, met Genever
gel^ en ‘

overgehaald; doch de Schaatsryders ge-

bruiken meerendeels de gekookte Lavas,

wanneer zy zig op het Ys vermaaken ; daar

men genoeg weet, wat een leg reis an ,

heete Lavas , cn koude Genever , beduid.

Deeze Drank was, in de dagen onzer Voor-
ouderen , als een beproefd Huismiddel , in-

zonderheid voor verkoude Maagen, altoos

by de hand. Men had zelfs daar toe ge-

bakken Trekpotten ; en ik meen dat ook
zekere Porceleinen Flesfen, die men Gor-

geletten noemt, ’er toe gefchikt waren.

Dan heden , nu de Thee en KofFy in de
plaats der Lavas gekomen is, weet men
’er onder den Burger naauwlyks meer van

;

ten zy in Gelderland en Overysfel, daal-

de Lavas nog in groote waarde gehouden
word. Op eene foortgelyke wyze maakt
men, hier te Lande, ook afkookfels van
Salie, Rosmaryn, en de bladeren van an-

dere Plantgewasfen , die men meestal in

melk en water afgekookt gebruikt. En
zeker, de zoo lieflyke als hartfterkende

geur dier Gewasfen , vooral der Salie en
der Rosmaryn , levert , wanneer eene
kundige Huismoeder dit kookfel naar eisch

Ddddd 4 be-
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behandelt , een aangenaamen drank ; ten

onloochenbaaren getuigen , dat onze Voor-
zaaten zeer wel een goed gebruik van hun-
ne Vaderlandfche Kruiden wisten te maa-
ken. En ’t ftrekt hun , daar ’t onzer Eeu-
we ter fchande is, niet weinig tot eer, dat

de tegenwoordige Chincezen ons befchim-

pen, om dat wy lekkerder Kruiden, dan
hunne Thee, bezittende, ’er geen gebruik

van maaken , en de Thee in derzelver

plaats verkiezen. Men weet immers, en
ik heb ’er voldoende berigten van , dat de

Chineezen de fyne Salie, wel gedroogd,
naar de wyze van Thee, veel hooger dan

hunne eigen Thee waardeeren; maar van
deeze foort van Dranken zal ik, wat laater,

byzonder gewaagen.

Wyders behoort onder de algemeene

Dranken der Natie, die onder haar eigen

zyn ,
en uit ’s Lands voortbrengfels bereid

worden ,
bovenal het Bier. Deeze Drank

,

hoewel dezelve ook tot zulk een trap van

fterkre bereid kunne worden , dat derzel-

ver kragt iemand een goeden roes aanzet-

te, is egter op verre na zoo gcestryk en

vlug niet, als de Genever. Ter deezer

oorzaake plaats ik dien in den tweeden

rang onzer Vaderlandfche Dranken; als

zynde, naar de gewoone bereiding, min-

der een verheugende , dan wel een verfter-

kende , en, in veele opzichten , ook voed-

faame Drank. Onze Voorzaaten hebben

het zelve al vroeg vry veelvuldig gebrou-

wen, en men kende hier te Lande, voor
het
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het overvloedige vertier van Wyn, en ’t

invoeren van KofFy en Thee , uit andere

Gewesten, buiten den Genever, genoeg,

zaam geen anderen Drank , die van alge-

meen gebruik was. Het voorheen ont-

zaglyk groot getal van Brouweryen in de

Steden, buiten die, welken men eertyds

ten platten Lande, en zelfs in byzondere

Huishoudens, had, getuigt dit ten over-

vloede : even als nu de zoo doorftraalende

vermindering dier Brouweryen ten bewy-
ze ftrekt, van het Berk afgenomen ge-

bruik. Het Bier moet heden voor de Wy-
nen , en nog meer voor de KofFy en Thee
dermaate onderdoen , dat men by dien

voortgang, zoo ’t mogelyk ware, een ge-

zond Werkman en Boerenarbeider met
Water te paaien, veelligt, na verloop van
nog ééne Eeuwe , hier te Lande niet meer
zou weeten wat Bier was. Maar ’t is nog
niet tot dat uiterfle gekomen; fchoon ’t

gebruik zeer afgenomen zy, houd he: eg-

ter Band onder de algemeene Dranken der

Natie; en men gaat in deszelfs bereiding

hoofdzaaklyk op de volgende wyze te

werk.

Men legt Gerst, het zy in Holland, of
de nabuurige Provintiën geoogst, te wee-
ken; door dezelve in groote platte, met
Steen bevloerde, Bakken, op eene ze-

kere maate , met water overgepompt;
daar na word ze op eene daar toe ge-

maakte Vloer, die men Moutvloer noemt,
üitgefpreid

; ten einde haare uitbotting
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of fpruiting te bevorderen. Wanneer nu
de Gerst, langs dien weg, tot den ver-

eischten trap van uitbotting gekomen is

,

word dit vervolgens gedroogd op een
groot kleed , dat op een daar toe byzon-

der gemaakt Roosterwerk uitgefpreid ligt,

en waar onder vuur geftookt word , om de
drooging te verhaasten. De hier toe ge-

fchikte plaats noemt men een Eest; van
waar ook het droogen Eesten heet: even
zoo draagt het dus uitfprooten Graan den
naam van Mout , en de bewerking zelve

dien van Mouten

:

op eene dergelyke wyze
fpreekt met ook van andere Graanen, als

by voorbeeld, Spelte, Haver, enz.; wan-
neer men zig van dezelven in ’t brouwen
bedient; welken dan den naam verkrygen

van Haver- of Speltemout , enz. Het laat-

fte is by de Amfterdamfche en Dordrecht-

fche Brouwers veel meer in gebruik, dan

by die van Lej^den en andere Hollandfche

Steden. Doch het zy men deeze, het zy

men andere foorten van Graanen, tot het

Brouwt fchikke, men laat die Graanen , na
de mouting of fpruiting en drooging, tot

eene zekere grofte kneuzen of maaien , op
daar toe ingerigte Windmolens , naar dit

gebruik Moutmolens genoemd. Deeze ge-

kneusde Mout word voorts in een groo-

ten Kuip, die men Bostelkuip noemt, ge-

ftort;dien men tot eene gevoegzaame hoog-

te, met zoet Rivierwater, op daar toe be-

ftemde plaatfen, buiten de Steden, uit de

Rivieren gehaald, opvult, en aan het af-

trek-
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trékken brengt. Inmiddels doet ’er de

Brouwer een mengfel , of liever , eene be-

paalde hoeveelheid van Hop in , ook doet

men ’er wel eens de Scarlei by; waar door

men eene aangenaame hartigheid of bit-

terheid aan het Brouwt geeft. Dit aftrek-

fel word eindelyk in den Kookketel overge-

pompt, en word daar in tot eene bepaalde

dikte en kragt afgekookt; waarop men dit

afkookfel, nu Bier geheeten, wederom uit

den Ketel overpompt, in daar toe gemaakte
Koelbakken ; en , daar in gekoeld zynde , in

een zekere Kuip, die men Geilkuip noemt,
wanneer ’er de Gest word bygedaan.

Ter bevorderinge van dit laatfte, heeft

men altoos eene gestingverwekkende flof-

fe, in de Brouweryen; en draagt wel zor-

ge, om iets van die zelfde Itoffe, van het

eene Brouwt tot het andere
, over te hou-

den. Deeze Gest, om dit in ’t voorby-
gaan te melden ,

word ook door de Brood-
bakkers, in hun Brood, en door anderen,

in Meelkoeken, of dergelyken, ter ges-

tinge van het Meelbeflag, gebezigd. Ein-

delyk word dit Bier in Vaten gedaan,

in welken het uitgest en ftrykt of door-

zinkt ; waar na het, doorgezonken zynde,
tot een gemeenzaamen Drank opgelegd en
afgeleverd word.

Voorts hebben, hierin, veelerleie foor-

ten van bereiding, en verfchillende trap-

pen van üitkooking, plaats; waar uit dan
een groot verfchil van kragt en geestryk-

heid der Bieren ontftaat. Dit onderfcheid

is
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de hol- is zoo veelvuldig, dat men ’t in andere
land- Landen, daar men geene Hollandfche Bie-

natie ren ^ent 5 ügtlyk voor beuzelpraat zoude
agten, als men zeide, dat ’er bykans zoo
veel onderfcheiden Bieren

, als voornaame
Steden zyn ; ja dat zelfs in ééne en dezelf-

de Stad verfchillende foorten , van onder-

fcheiden kragten en finaak, gebrouwen
worden; ten pryze van drie tot veertig

Guldens het vat. Even zoo heeft ’er , in

de verdere behandeling
, eene zeer groote

verfcheidenheid plaats; waar omtrent ge-

noegzaam ieder Brouwer iets byzonders

eigen is. ’t Zou ons , en misfchien zelfs

kundigen Bierbrouwers, al wilden zy , niet

wel mogelyk weezen , alle de veelvuldige

foorten van Bieren, en derzelver behan-

delingen, te befchryven; ook bedoelen wy
hier geenzins de kunst van ’t Bierbrouwen
naauwkeurig na te gaan; een kort berigt

van ’t geen bovenal in aanmerking komt,
is genoeg tot dat oogmerk ; en ’t is zeker

,

dat ook hier, gelyk in veele andere din-

gen ,
den flag te hebben

,
de groote zaak

is. De een brouwt goed Luiks , en de an-

der goed Loender , zoo als men te Leyden
en Haarlem zegt; deeze goed wit, en gee-

ne goed bruin, of Princesfebier , zoo als

men te Amfterdam fpreekt , als mede zwaar

Rotterdammer en Breda’s of Bremerbier,

gelyk men ’t bykans overal noemt. Alle

deeze en foortgelyke onderfcheidingen han-

gen grootlyks af van het meer of minder

afkooken , of lugtig aftrekken ; van waar

dan
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dan ook dun en dik Bier; dat, naar ’t

kooken , en ’t byvoegen van ingrediënten ,

in kleur en fmaak verfchilt; daar fommi-

gen het door Hop en Scarlei bitterder;

anderen het door Drop en Zoethout zoeter;

en eenigen het, door ’t afkooken van Os-

fenpooten , en andere ftoffen , fcherper maa-
ken. In Brabant en Vlaanderen weet men

,

door veelerleie toebereidingen , ongemeen
lekkere Bieren te brouwen ; dog ze z}m,in
’t dagelykfche gebruik, te geestryk, en
voor iemand, des ongewoon, zeer kop-

pig. Ook worden deeze en meer andere

zoogenoemde kunftige bereidingen , by on-

ze goede Bierbrouwers, weinig geacht;

en men houd zuiver Bier, van Graanen,
voor het beste. Wat verder aanbelangt

het geestryke vermogen van het Bier
; het

zelve word ’er aan gegeeven , zoo door de
fterkere uitkooking , als door de meerdere
zwaarte , en wel byzonder door het uitges-

ten , opvaaten en bewaaren. Wanneer
men daar toe gefchikte Bieren, een ge-

ruimen tyd, op hun eigen Strykfel , of
Moer , gelyk men ’t noemt, laat liggen,

zoo ontflaat ’er, door den ouderdom, ee-

ne meerdere concentratie , famenmenging
of verééniging der geestryke kragten in;

even als oude Wynen, onder ’t liggen, in

geestryk vermogen toeneemen. Men vind
onder de Hollanders nog al Liefhebbers van
oude Bieren; doch men houd ze evenwel
zeldzaam, (enkele proeven tel ik niet,)

langer dan één Jaar ;
en veeltvds flegts een

half
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half Jaar. Men noemt ze dan veelal bele-

gen Bieren; en fpreekt van nieuw of oud
Loender, nieuw of oud Luiksch , naar

den tyd , dien ze gelegen hebben. Boven-
al heeft men hier te Lande meest op met
het Maarts- en November Bier , dus ge-

noemd naar de maanden in welke het ge-

brouwen word ; waar voor men zekerlyk

gegronde redenen heeft. Onze Wateren
zyn dan op ’t zuiverfte , althans zuiverder

dan in den Zomer; wanneer ze met te

veel Honigdauw en andere verdorven
ftoffen vermengd zyn ; waar door ze na-

tuurlyk te eerder tot verderf overflaan.

Hier by komt nog, dat onze Zomerhette,
welke fchielyk vat heeftop de gesting, de

Bieren fterker zuuren doet. Daarom is ’t

ook dat onze Azynbereiders, ’t zy ze

Azyn van Rozynen en andere toeberei-

dingen , of van Bier maaken , dat ins-

gelyks tot onze Vaderlandfche bereidingen

van Dranken behoort, zig inzonderheid

van den Zomer bedienen ; als wel weeten-

de, dat ze dan best bereid worden.
Slaan we nu wyders het oog op het ge-

bruik van Bier onder ons , zoo bemerken
wy wel dra, dat het zelve, fchoon ’t ze-

kerlyk, als reeds gemeld is, oudtyds ge-

meener ware , egter ook nog heden de al-

gemeene Drank is , van welken de Burger

en Landman, zoo over den Disch, als on-

der den arbeid, gebruik maakt; en dat

veelen hunner het Bier nog drinken, als

een vervrolykenden gezelligen Drank. Uit
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dien hoofde vind men overal hier te Lande De hol-

een onnoemelyk getal van Bierhuizen
;

land-

welken men te Leyden , en elders , Vaan-

tjes noemt; om dat ze, als vroeger ge-
NA

zegd is (*) , een houten Vlagje, of Vaan-

tje, voor de Deur hebben hangen. Te
Amfterdam zyn het gewoonlyk Bierkelders

,

voor welken een bordje, met de woorden.
Maarts- en November Bier

,
Bremer, Rot-

terdammer , Mol , enz. , uithangt. Het Bier-

drinken in zulke Huizen is , alhoewel zoo

gemeen niet als van ouds , egter onder

den laagen Burgerftand nog niet geheel

buiten gebruik; doch de toeneemende ge-

woonte van Wyn te drinken, gepaard met
de ftaatiger leevenswyze in ’t algemeen,

heeft ’er , voor een braaf Burgerman ,
eene

zekere fchande aan gehegt. Een deftig

Burger, die het maar even en zeer krap

van zyne winst kan afknypen, gaat om
zyne fles; en fchaamt zig te zeggen dat

hy om een pintje Bier gaat: waartegen,
in voorige dagen , aanzienlyke Heeren

,
ja

te Leyden de Profesforen en Doftoren
gewoonlyk om een pintje Bier gingen.

Dit tegenwoordige gebruik ftrekt inderdaad

niet weinig ter vernielinge van veele Huis-

houdingen , in welken , daar de winst

naauwlyks Bier kan veelen, het Wyndrin-
ken nogthans , om ’t fatfoen te houden , in

zwang is. Ter dier oorzaake fchaamt zig

menig Winkelier, iemand een glas Bier

aan

CD Zie boven, bladz. 1057.
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aan te bieden ; Bier , zegt men ,
prefen-

teert men een Kruier , en geen fatfoenlyk

Man. Door zulke buitenfpoorigheden ge-

beurt het niet zelden, dat men, overmits

de duurte van Wyn tegen Bier
, zeer verre

misrekent, waar by men tevens, door de
vervalfching der Wynen , zig ontallyke

ziekten op den hals haalt, waar van in ’t

vervolg nader. Wanneer men de leevens-

wyze onzer Voorzaaten, in dit opzicht,

by de onze befchouwt, is de verandering

uitneemend groot. Oudtyds kwam het ge-

bruik van Bier in geene vergelyking by dat

van andere Dranken. En als men nu den
Burgerflaat, de Aanzienlyken en Grooten,
benevens de vermogende Kooplieden, eens

fielt, tegen den Boerenftand, en de gerin-

ge Gemeente, zal men, na genoeg kun-

nen raamen, dat het gebruik van Wyn,
onder de Hollanders, over ’t algemeen ge-

gist, ten rninfle gelyk flaat met dat van
Bier. Voegt men ’er dan verder den Ge-
never by, zoo zullen ’er naastdenkelyk

wel twee derde deelen van Wyn en Gene-
ver te famen, tegen een derde gedeelte

van Bier gedronken worden. Gaat men
hier op wyders nog over tot het gebruik

van Thee en KofFy, dan zal deeze Drank
alleen, althans ruim onder de Vrouwen,
naar gisfing, wel gelyk flaan met alle de

bovengemelden.
Maar is deeze verandering groot, ze is

nog flerker in ’t gebruik van de Mede, en

foortgelyke Suikerdranken. Het Bier blyft,

hoe
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boe zeer deszelfs gebruik verminderd zy,

egter nog een Nationaale en vry algemeene

Drank; maar de laatstgenoemden, die,

voor nog geen twee Eeuwen, by wyze
van Wynen of Morgendranken , algemeen

waren , zyn nu , door ’t gebruik der Mal-
laga, Spaanfche, en andere zoete Wynen,
dermaate in vergetelheid geraakt, dat veele

Hollanders dezelven naauwlyks meer ken-

nen. Voorheenen was de Mede, inzonder-

heid , zoo gewoon een Drank , dat men in

de oude Almanachen, by uitftek, aante-

kende, op wat Dag, of onder welk een
Zonneteken , het goed ware Mede te

drinken. Onder anderen vind ik dit in den
bekenden , doch onder de Liefhebbers zeld-

zaamen Bredafchen Schapers Kalengier dik-

werf aangeweezen; waarin my ook, met
opzicht tot den Suikerdrank , den Wyn en
het Bier, deeze aanmerkelyke melding is

voorgekomen

:

Uit het Regiment in den Somer , Majus ,

Jnnius, Julius•

ttm fuere arnpete binggen/om ap-

petpt te trtggen. matgten gaer Pan
Deel gïjefouten^ te eten/ brincfcenb bic-

tmï$S toatere met futcfier gïjefoben/ bun*
netrierhen/en aïberganbe coelenbe toater*

Jlfèaer be$ noenettjS en be£ abonbjS brinc*

hen fx ctepn gtoen topnkn/ ggemcngt
met mater*

III. deel. Eeeee Uit
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Uit dit Regiment der Schapers blykt , dat

’er, althans in het jaar 1516, (want van
dien datum is het Boekje,) onder ons be-

kend waren, Wateren met Suiker gezoo-
den ; van welken men thans niet meer
weet; ten ware eenige foorten van witte

Wynen , die men van Suiker en Zyroopen
toemaakt , hier toe gebragt moesten wor-
den; doch deezen zyn, gelyk men weet,
vervalschte Wynen. Zoo vind ik ook nog
melding van een Wyn met Peper bereid,

by nyenburgs Graftombe , Medicyn Ry-
'men

:

In November gefont zyn

Honigh, Meede, Peperwyn.

Waar uit dan blykt dat ’er oudtyds ook
een Peperwyn onder ons bekend ge-

weest is.

Wat bepaaldlyk de Mede betreft; deeze
lieflyke Drank, eertyds zo gemeen

, en te-

woordig byna geheel buiten gebruik, be-

ftaat uit een famenmengfel van Honig en
WT

ater, dat men tot een zekeren trap van
aftrekking en gesting brengt ; tot welks

vereischte brouwing al vry wat kunde en
oplettendheid vereischt word. Het drin-

ken van deezen Drank was , nog geen vyf-

en twintig jaaren geleeden, eene algemeene

verfnapering van den Burgerftand en Land-
lieden. Ook werd ze by de Aanzienlyken

,

met Befchuit of Koek, ter verkwikkinge

,

aangebooden: verftrekkende tot een Mor-
gen-
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gendrank, gelyk heden de MaJlaga, de

Kaapfche, de Spaanlcfte Wynen, en me-
nigerleie Liqüeuren, die in de plaats der

Mede gekomen zyn. Men fchonk de Me-
de uit eene daar toe gefchikte foort van

Tuinkannen , in kleine Glaasjes of Roemers;
en men had byzondere Medehuizen of Tap-
peryen , in welken men op Mede ten gela-

ge gong. Zodanige Huizen vind men te-

genwoordig in het geheel niet: zelfs zyn
’er maar weinig Drinkwinkels, daar men
de Mede uittapt; en op veele plaatfen vind

men dezelve bykans niet, dan inde Apo*
theeken ; in Rhyn- en Delfland egter , als

mede omftreeks Gouda, is deeze Drank
nog al vry bekend.

By de dus ver gemelde Nationaale Dran-

ken, die der Natie meestal natuureigenzyn

,

en die de Hoflanders, ’t zy van ouds

dronken, of nog heden, zoo ter verfter-

kinge, als ter verheuginge, gebruiken,

ftaat ons nog te voegen een verheugenden
Drank , die , zedert weinig jaaren , onder

de Hollanders, al vry gemeen in zwang
geraakt is; en welke, hoewel eenigermaate

bekend voordeezen , nu als wat nieuws
onder eenige Huisgezinnen bereid word.
Ik bedoel hier mede den zeer kragtigen en
geestryken Wyn, van Aalbeziën , of der-

gelyke Vrugten, bereid. Men weet naam-
lyk het fap van zoodanige Vrugten, met
toevoeging van eene vereischte hoeveel-

heid Suikers en Waters , door middel van
aftrekking, gesting en ftryking, tot zulk

E e e e e 2 een
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een trap van geestrykheid te brengen, dat

ze den drinklust uitlokke. Ja, men weet
dien Drank zoo lieflik van fmaak te berei-

den, dat dezelve met eenigen der beste

Roode of andere Wynen gelyk ftaa, en die ,

als ’t zeer gelukkig Haagt, fchyne te overtref-

fen. Men brengt bovenal den Aalbeziën

Wyn tot zoodanig een helderen en tintelen-

den doorfchynenden Rooden Wyn, dat hy,
wiens tong niet zeer fyn op Wynproeven is

,

denzelven voor ongemeen fynen Wyn
proeve. Ik ken Liefhebbers, in deeze be-

reiding ervaren, die denzelven, door eene
byzondere kunstgreep , in het opvaaten als

anderzints, by kenners van Wyn, voor
Kaapfchen Wyn hebben doen doorgaan. En
een myner Vrienden heeft my, en veele

anderen, die, ter verfterkinge , meerder
kennis van een zuiver glas Wyn , dan van
oud Bier of Genever, meenen te hebben,
meer dan eens, zulk een Wyn van Aalbe-

ziën , met byvoeging van geheime ingre-

diënten , als een Morgendrank, voor zui-

veren Kaapfchen Wyn laaten drinken.

Even zoo maakt men, onder ons, Wyn
van Kersfen en Morellen; zelfs is ’er,

weinig jaaren geleeden, te Rhynsburg,eene
volkomen Plantaadje van Morelleboomen,

en eene Morellen Wynmaakery geweest;

uit welke men deezen alleszins bereiden

Wyn , met fust of in Vaatwerk afleverde.

Deeze Morellenwyn was tot zulk een trap

van volmaaktheid gebragt , dat dezelve

zeer veele zwaare en kragtige Wynen
over-
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overtroffe; doch die Wynbereiding is, na
verloop van weinig tyds, weder te niet

gegaan ; ’t zy door de vooringenomenheid
voor vreemde Wynen, of uit hoofde van
de kostbaarheid der onderneeminge , of uit

andere oorzaaken, die my met geene ge-

noegzaame zekerheid bekend zyn.

Men mag ondertusfchen hier uit aflei-

den, dat het der Natie, indien deeze

Landen een ruimen overvloed van Drui-

ven, of andere Beziegewasfen , konden
voortbrengen, aan geen vernuft zou ont-

breeken, om ’er goede Wynen van te be-

reiden. Dit nagaande, is ’t my altoos
,
(en

ik kan niet wei nalaaten ’er kortlyk van te

gewaagen^) zeer vreemd voorgekomen,
dat onze Natie, daar de oude Batavieren,

of andere Ingezetenen van vroeger tyden

,

zoo veel werks van geestryke Dranken
maakten , en al vroeg gemeenfchap hadden
met de Britten , in ’t geheel geen kennis

fchynen gehad te hebben van den zoo ge-

meenzaamen Cider- of Appeldrank der En-
gelfchen. Dit is te aanmerkelyker, als

men in agt neemt, welk een overvloed van
Appelen en Boomooft, inzonderheid ons

Holland, Gelderland en Overysfel, uitle-

vert; als mede, hoe algemeen deeze Vrug-

ten, oudtyds, ter voedinge onzer Land-
zaaten ltrekten. Ik kan ’er tot nog geene,

my voldoende, reden voor gisfen, of ’t

zou deeze moeten zyn ; dat de Ciderdran-

ken, ’t zy ze aan Éngeland, Schotland of
Ierland behooren , eerst uitgevonden zyn
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na de affcheiding dier Volkeren. Inmid-

dels zou men wel mogen denken
, dat het

invoeren van den Ciderdrank, onderons,
minder kwaads veroorzaakt zou hebben,
dan het tegenwoordige vertier van de in

menigte vervalschte Wynen, benevens dat

van de Theebladen en Koffyboonen
; dewyl

men ziet dat de Engelfchen, die deeze
Ciderdranken veel drinken, gezonde fter-

ke Lichaamcn hebben. Dan ’t is egter ook
tevens blykbaar, dat wy de Ciderdranken

niet behoeven ; nademaal onze Bierdrin-

kers, die ’er goed Vleesch en Visch by
eeten, hierin voor geen Engelschman heb-

ben te zwigten; en ’t gaat vry algemeen
door , dat veele onzer Zeelieden of Strandbe-

woonderen , die zig meestal met zwaar Bier

en vaste Spys gen eeren , onder ons de

boutigften zyn, en by uitftek vaste Lichaa-

men hebben; byzonder in tegenftelling van
de zulken, die zig aan ’t Geneverdrinken
gewennen. Maar wy zullen tegenwoordig

niet uitweiden over een onderwerp, dat

nog wel bepaalder te berde zal komen:
liever Haan wy nu verder het oog op de

vreemde, doch, door derzelver grooten

toevoer, en algemeen gebruik, Nationaal

geworden D anken.

Onder deeze n zyn voornaamlyk te tel-

len, de Wynen en Brandewynen, als

geestryke; mitsgaders de aftrekzels van
Theebladen en Koffyboonen, als Water-

dranken. Wat die beiden betreft, wy
behoeven ons niet breedvoerig uit te iaa-

ten,
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ten, over alle de byzonderheden , welken

omtrent derzelver gebruik hier te Lande
plaats hebben : ’t zy genoeg te herinneren

,

het geen al een en andermaal deswegens

in dit Hoofdfluk , of elders, door ons ge-

zegd is, en ’er nog eenige aanmerkingen by

te voegen.

Raakende den Wyn , is ’t bekend, dat

dezelve heden onder ons zoo gemeen is

als eenige andere Drank; dan hier omtrent

ftaat verder nog in agt te neemen , dat ’er

in ’t gebruik der Wynen , even als in dat

der Bieren , een zekere fmaak en eene ver-

kiezing heerscht, welke niet weinig van
de Mode afhangt. Met het invoeren van
den Rhynfchen Wyn in onze Gewesten,
heeft men deezen Wyn, hier te Lande, in

vroeger dagen, vry algemeen gedronken;
en naastdenkelyk word dezelve, in de bo-

venaangehaalde plaats , uit den Schapers Ka-

lengier , onderden naam van groen wynken ,

bedoeld. Men had diestyds zoo veel op
met groenen Wyn, dat men, om denzel-

ven die koleur te doen vertoonen, voorbe-

dagtJyk groene glaazen W37nroemers maak-

te, zoo als nog de Rhynfche Wynroemers
zyn. Dit heeft ftand gehouden, tot dat

de witte zoete Franfche Wynen in de Mode
geraakten; toen viel^ men op de heldere

witte koleur, en men blies witte Wyn-
glazen ;

welken men
,

in onderfcheid van
de groene Roemers, Kelken noemde, en
min of meer in de gedaante van Bloemkel-

ken vormde;. van hier is ’t nog heden
Eeeee 4 ge-
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gebruikelyk, dat men den Rhynfchen-of
Moezelwyn uit Roemers, en den Franfchen

Wyn , zoo witten als rooden, uit Kelkjes

drinkt. Hier benevens wist men oudtyds

van Fluiten , of lange enge Glazen , van
Napkens , Kopjes en dergelyken, waar
over men van der schelling kan nazien.

Daar wy ’er inzonderheid van fpreeken

,

zoo als ’t betrekking heeft tot de verande-

ring van den fmaak , en de wyze van den

Wyn te gebruiken, mogen wy ons verder

met de verfcheidenheid der Drinkglazen

niet ophouden. Alleenlyk kunnen wy niet

nalaaten nog te melden , dat de toeneemen-

de Broederschappen der Vrye Metzelaaren,

met het maaken en vernieuwen van gul-

hartige en heufche drinkwetten , ook nieu-

we Drinkglazen op de baan gebragt hebben

,

die, naar hen, Magons, of Metzelaars,

genoemd worden
;
welker gebruik den zin-

delyken Hollandfchen Vrouwen niet onge*

vallig is; nadien ze, op een zwaaren plat-

ten voet, vaster ftaan, dan de Kelken.

Uit deeze en dergelyke Glazen , terwyl men
de groenen voor den Rhyn-en Moezelwyn
houd , drinkt men nu meestal de roode en

witte Wynen ; dan het fchynt, dat de roode

Wyn , welke thans zo fterk onder de Natie

in zwang is, ook al eenigen invloed heeft

op onze Glazen ; daar fommigen onzer Kelken
eenigzins in het roode beginnen te kleuren.

Vermoedelyk is men ook aan onze Hollan-

ders, als van ouds Liefhebbers, om hunneWy-
nen met Kruiden te vermengen,verfchuldigd

,
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de hedendaagfche zoo frisfche Kruiderwyn
; de hol-

met daar toe byzondere gemaakte Glazen, land-

Doch dit is flegts eene losfe aanmerking in
SCHE

’t voorbygaan : zekerder is het , om nader

by onze zaak te blyven, dat de Mode, die

altoos veel invlpeds had op de Natie, ook
in ’t Wyndrinken zeer zigtbaar haare rol

gefpeeld heeft. Allereerst was de Rhyn-
fche of Moezeb, vervolgens de Witte en

heden de Roode Wyn, de heerfchende

Wyn der Mode; ’t welk zoo ver gaat, dat

een Boerengast, die anders natuurlyk tot

zwaare Bieren, zoete Wynen, Mede, of

Brandewyn met Suiker geneigd was , nu

,

’t ga hoe ’t ga, zig verwringt, om zuure,

wrange en llegte bogt van rooden Wyn te

drinken. Met zulk een geweld heerscht

de Mode, en zoo veel invloeds heeft de

zugt om de Grooten na te volgen , zelfs

op den fmaak in het drinken, ftrydende met
den natuurlyken aart des Volks. Dan daar

de Eeuwen ons leeren, dat de fmaak dik-

wils verandert, is het, tot welzyn van de

Natie
,

te hoopen, dat deeze verdervelyke

brouwfeJs, waar door men de anders goede
en kragtige Wynen met flegte Wynen ver-

mengt, en dezelven , door middel van
betefap, rooden fantal, en andere floffen

vervalscht, eenmaal plaats zullen ruimen
voor beter, kragtiger en zuiverder Dran-
ken.

Naast den Wyn komt hier nu verder in De
aanmerking de Brandewyn; die, fchoon Grande-

mede geen. eigen voortbrengfel des Lands,
wyn *

E e e e e 5 eg-
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egter zoo fterk onder ons in gebruik is *

dac men denzelven met ruimte een alge-

meenen Drank moge noemen; als ftaande

eenigzins gelyk met den Genever. Daar
ons vervolgens nog Raat te fpreeken van
de voor- en nadeelen van deezen geestryken

Drank; en ’t befchryven van deszelfs be-

reiding , als niet Nationaal zynde , in ’t

geheel buiten onze taak loopt ; zoo hebben
wy , voor tegenwoordig , niet veel nopens
denzelven te zeggen. Buiten het dagelyk-

fche gebruik, dat ’er veelen van maaken,
gaat de Brandewyn bovenal, onder den
Burgerftaat, in zwang op hunne Kraam-
maalen, en by onze Landlieden, als mede
onder ’t Gemeen, op hunne Fcesteryen,

Bruiloften en Kermisfen ,
als uit onze

vroegere befchryving van dezelven reeds

bekend is; ter welker oorzaake de Zilve-

ren of Tinnen Brandewynskommetjes ruim

zoo gemeen zyn, by de Landlieden, als

de Fluiten en Bokaalen by den Adel.

Wyders fchynt ’tr zig alrede eenige

voorbereiding op te doen, ter vernieu-

winge van ’t gebruik van zuivere verfris-

fchende geestryke Dranken; dat, myns
oordeels, al merkelyk doorftraalt, in het

bereiden van warmen Wyn of Brandewyn

,

met deeze en geene ingrediënten vermengd.

Hier toe behoort de Punch, in navolging

der Engelfchen, de Bisfchop , de Advo-
eaaten-Drank, de zogenaamde Wynflemp,
en anderen : vooral des Winters de Wip
en Kandeelwyn ,

gelyk des Zomers de
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Limonade, het Citroenfap en de Orfade,

met meer dergelyken; welken , behoorelyk

vermengd, ongemeen aangenaame, ver-

llerkdnde , en, op zyn tyd gebruikt , recht

verkwikkende Dranken zyn. Ik noem dit

eene vernieuwing; om dat onze Voorzaa-

ten al veel werks maakten van foortgelyke

verfrisfchende Dranken ; te weeten , de

Voorzaaten, welken in die dagen leefden,

toen onze Oost- en Westindifche Maat-

fchappyen de Speceryen, benevens de

Handel met andere Gewesten, de Citroe-

nen en Oranje Appels , hier overvloedig

aanbragten ; by welke gelegenheid ’s Lands
Ingezetenen de geurige Speceryen , en aan-

genaame Sappen deezer Vrugten, in eene

ruime maate, onder hunne Dranken meng-
den. Het was althans in de Zeventiende

Eeuwe zoo gemeen, hier te Lande Spe-

ceryen , Citroen en Suiker in de Dranken te

mengen, dat men geene Schildery van die

dagen, welke eenige Feestery verbeeld,

vinde , of men ziet ’er een frisfchen vol-

len Fluit, met een gefchilden Citroen,

en eene Kom met Speceryen en Suiker by
afgemaaid ; ten duidelyken bewyze dat

men in die dagen wel wist wat goed was.

Ook houde ik het daar voor, dat men hier

uit heeft af te leiden , het gebruik der

Bottelbieren, als een Nationaalen Drank;
dien men te Amfterdam en te Leyden by
uitftek wel weet te maaken

; en die vooral

eene lekkere teug verleent, als men het

Bier met witten Wyn en Kruidnagelen aan

’t ges-
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’t gesten helpt. Het dus ver gezegde,
wegens de vreemde geestryke Dranken ,

en derzelver bereiding, zal, zoo ik ver-

trouwe, genoeg zyn, om tetoonen, hoe
veel invloeds dezelven op de Hollandfche
Natie hebben: des wy nu voorts ten Hot
nog iets van de Waterdranken

, of het zoo
algcmeene gebruik van de Thee en Koffy,
zullen melden.

De aftrekfels van het Indiaanfche Kruid,
dat men Thee noemt, mitsgaders van het

Zaad der Koffyplant, zyn heden onder de

Hollandfche Natie
, als Huishoudelyke

Dranken, zoo bekend, dat het, voor ’t

tegenwoordige Geflagt
, overtollig zoude

zyn, eene naauwkeurige befchryving te

geeven, vandewyze, op welke derzelver

algemeene gebruik onder ons in zwang gaa.

Evenwel mag ik niet voorby , voor den Na-
zaat te boeken , hoe ’t gebruik deezer

Di anken , zedert nog geen Eeuw geleeden

,

dermaate onder ons zy toegenomen; dat
5
er genoegzaam alle oude Vaderlandfche

Dranken door uit de Mode geraakt zyn.

Hoe ’er daar en boven, door deeze ge-

woonte , zulk eene doorfhande verande-

ring, in het huishoudelyke, de Dieet , of

den leefregel, ten aanzien van Spys en
Drank, en zelfs in ’t natuurlyke Geitel der

Natie, ontdaan zy; dat de Hollanders van
over anderhalve Eeuw, indien zy nu eens

opzagen
,
zeer verbaasd zouden toehooren

,

wanneer men hun betuigde , dat die ver-

anderingen grootlyks ontdaan zyn, door
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het veelvuldige gebruik van Thee en

Koffy. De PorceJeinkasfcn , opgefchikt

met ontelbaare foorten van Thee- en Koffy-

koppen ,
Thee-Serviefen , Trekpotten ,

Kannetjes, en wat dies meerzy, zouden
dezulken zekerlyk naar ’t oogmerk van dien

toeftel doen vraagen. De gedraaide en
kondig gemaakte Schotelrakken , oudtyds

vervuld met ecne reeks kloeke Schotelen

,

van Zilver, Aardwerk, of ook Koperen
Tin, zoo glad gefchuurd, dat ze als Spie-

gels blonken, nu opgepropt te zien met
kleene Theekopjes en Schoteltjes, zou hen
verwonderd doen ftaan. En indien men
hun te kennen gave , dat de Hollanders zig

hier van aan hunne Tafels bedienen , zou-

den ze ligtlyk in het denkbeeld vallen, dat

hunne Nakomelingen eene kleener Maag
gekreegen hadden ; en dus gefchikt waren
om uit Vinkepotjes te drinken, en uit

Saufiertjes te eeten. Wierden ze dan ein-

delyk daar benevens zoo veele bleeke en
geleurverwige Vrouwen, mitsgaders fchraa-

le Mannen, die zig, den geheeien dag door,

met den Thee- en Koffypot ophouden
,
ge-

waar; ze zouden naauwlyks gelooven kun-

nen, een deel van dat Volk te zien , dat uit

hun afkomftig is ; daar de verflapte Li-

chaamsgeltellen veeler onzer Hollande-

ren van den vasten gezonden aart der

‘Batavieren verbasterd zyn. Dit alles zou
hen ,

met ons , te kragtiger overtuigen ,

dat de Volkeren, door den tyd, in lee-

venswyze en zeden veranderen; en doen
zien
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zien hoe de Spreuk: Tempora mutantur &
nos mutamur in illis . Dat is. ,, De tyden

,, veranderen, en wy veranderen met de-

,, zeiven”, als eene gewisfe Spreuk, be-

ftendig doorgaat; en ook in de HolJandfche

Natie bewaarheid word.

Wat nu wyders de manier van het Thee-
gebruik aangaat, ter geheugenisfe voor ’t

laatere Geflagt, of zulks ook, ten eenigen

tyde, uit de Mode mogte geraaken, kan
ik volftaan, met te zeggen, dat tot den
toeftel der Theebereidinge het volgende

behoort. Men heeft hier toe een Pot

,

met een ringswys Handvat, het Oor ge-

naamd, en eene tegenoverftaande Tuit.

In deezen Pot doet men eene zekere hoe-

veelheid gedroogde Theebladen, waarop
men kookend Regenwater, of fomtyds,

doch zeldzaam, ook wel Putwater, giet.

De Thee , zynde de Pot met een Dek-
fel geflooten , eenige minuten te trekken ge-

ftaan hebbende , word , tot op eene zekere

hoeveelheid, in Kopjes, die in Schoteltjes

Haan, gefchonken. Voorts heeft men een

Ketel met Water, die op een Komfoor met
vuur aan de kook gehouden word , by de

hand. Hier mede verlengt of verflapt men
het aftrekfel der Thee, in kopje voor kop-

je; ook giet men op nieuw kookend Water
in den Trekpot; en houd hier mede aan,

toe dat het aftrekfel zyn koleur, fmaak en

kragt verlooren hebbe; wanneer men, zoo
zulks het GezeTchap welgevalt, een twee-

de aftrekfel zet. Veelen van den Burger-

ftand ?
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ftand , en vooral de Buitenlieden
, doen

ook Saffraan in de Thee, het zy fmaaks-

halven, of om de Thee meer te doen ko-

leuren. Oudtyds had men ook afzonderly-

ke Trekpotjes, om de Saffraan op zig zelve

te laaten trekken; en die dan in de Ge-
fchonken Thee te fchenken. Op deeze

wyzo drinkt men hier te Lande gemeenlyk,
des namiddags, Thee; dat op onderfchei-

den uuren gefchied, naar de verfchillende

inrigting der Huishoudingen. De Ambagts-
lieden doen het veelal kort op het eeten;

doch onder den Burgerftaat is half vier,

vier uuren, of half vyf,de gewoone Thee-
tyd. Het gantfche Huisgezin voegt zig dan

om de Theetafel , en elk drinkt zyn kopje

uit; neemende doorgaans te gelyk een
klompje Zuikers, eene daar toe bereide

^Kokinje of Balletje, hoedanigen men in

Rhynland Smousjes , en elders Kusfentjes ,

noemt. Men gebruikt deeze zoetigheden
dikwils zoo ryklyk, dat men byna moete
twyffelen, of de Thee om de Suiker, dan
of de Suiker om den Theefmaak te verdry-

ven, gebruikt worde: en ik zou byna ge-

looven, dat de Thee, indien men dezelve

zonder Suiker onder ons had willen invoe-

ren, hier te Lande nimmer algemeen ge-

worden zou zyn. Intusfchen is het ’er

thans zoo mede gefleld,dat veele Vrouwen
dermaate op de Thee verhit zyn, dat zy een
gantfchen namiddag, tot diep in den avond.
Thee drinken: ja fommigen fchynen om
ftryd te beproeven , wie de meeste Thee

kan
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kan verdraagen. Even zoo vind men niet

weinig Mannen, die zig aan den Theepot
overgeeven; en daar onder verfcheiden

itudeerende Perfoonen; die, van den mor-
gen tot den avond, op hunne Studeerka-

mers zitten , met den Inktpot aan de eene

,

en den Trekpot aan de andere hand. ’t Is

of ze allen bontekoe geleezen hadden , en
door zyne taal, in ’t XI Hoofdftuk zyner
Verhandelinge van de Thee , overtuigd wa-
ren, dat de Thee fchrandere Hersfenen
maakt; doch hier van nader, onder de uit

de Thee veroorzaakte Landkwaalen. Onder
de Grooten , en by Kooplieden van Raat*

fie, is het Theedefert zulk een omflag van
aanbelang in ’t Huishouden, dat het niet

wel mogelyk zy , de onderfcheiden ge-

bruikelykheden deswegens te melden. Ieder

Dame, of HuishoudHer, maakt ’er byzon-

der werk van, om eenig nieuw Theege-
reedfchap, of plegtiger behandeling, uit te

denken ; des de Theetafel dikwerf zo flaat-

Jyk een omflag hebbe , als een opgepronkt
Nadefert, aan ’t einde der Maaltyd. En
geen wonder; dewyl de Theebezoeken

,

by onze Vaderlandfche Vrouwen, tot ge-

regelde famenkomRen gehouden worden.

Ze onthaalen elkander, des namiddags, op
haare Theeviziten , of Theebezoeken , op
meer of min beste aftrekfels van Thee ; en
voegen ’er, ter verdryvinge van waterag-

tige humeuren , eenige verfnapering by.

Onder de Stedelingen geeft men een blaadje

met Banket, of ander Meelgebak, ’t zy
Kra-

/

4
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Krakelingen, Koekjes, of ook wel Koek; DE hol
maar ten platten Lande krygt men , in zulk land-

een geval , meest altyd Befchuit en Brood ,
SCHE

met Kaas en Boter; doch als dit by de
NATU *

laatstgemelden gefchied, is ’t een buiten-

gewoon bezoek. Wanneer men dit nagaat,

valt het niet moeilyk te begrypen, hoe ’er

zulk eene ontelbaare menigte van Theebos-
fen, Kistjes, Blaadjes, Lepeltjes, Suiker-

tangetjes, en wat dies meer zy, in zoo
veelerleien fmaak voorkome; en dat zy,

die ’er belang in hebben , nog dagelyks

nieuwe fnuisteryen, daartoe betrekkelyk,

uitvinden: de algemeenheid van het ge-

bruik, en de bovengemelde gewoonten ver-

klaaren dit verfchynfel volledig.

Op eene foortgelyke wyze als wy van ’t Dö

gebruik der Thee gefprooken hebben, is

’t ook gelegen met dat der KofFy; een
Drank, omtrent van den eigenden ouder-

dom hier te Lande. Dezelve is een aftrek-

fel van de binnenfle kernen , die in de Be-

ziën of Vrugten van de Koffyplant, ge-

woonlyk Koffyboonen geheeten, gevonden
worden. Men heeft ons. dit Gewas ins-

gelyks uit de Oost-, doch meest uit deWest-
indiën, gebragt, en onze Kooplieden dry-

ven ’er zoo groot een handel in , als in de

Thee. Ter voorbereidinge worden deeze

Kernen, of Boonen, gedaan in eene by-

zondere foort van trommelvormigen Ke-
tel, die ter wederzyde in ’t midden eene
Spil heeft; des hy op twee Standaards, by
wyze van een Spit, over ’t vuur gedraaid

III. deel. Fffff kun-
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kunne worden. In zodanig een Ketel wor-

den deeze Kernen gebrand, of eigentlyk

geroost, tot zulk een trap van hardheid,

dat ’er de taaiheid en olieagtige inhoud

,

als ’t ware, in verfchroeie. Vervolgens

maalt men dezelven, dus geroost zynde,

door middel van Schroefmolens, in Hol-

land uitgevonden, die met de hand ge-

draaid kunnen worden , tot een groover of

fyner poeder, naar ieders welgevallen , of
verfchillenden fmaak.

Dit branden van Koffyboonen, en de
nabykomende gelykheid dier Kernen met
eenige Graanen of Peulvrugten van dit

Land, heeft aanleiding gegeeven, om ook
het branden of rooken van dezelven te be-

proeven; en men is ’er zoo verre in ge-

flaagd, dat men eene zekere foort van
Linfen, Erwten, of Erwtjes, Cisfers ge-

heeten , mitsgaders Rogge geroost, als

Koffy getrokken , en derzelver aftrekfel

gedronken hebbe. By die gelegenheid heeft

men , vooral in tyden dat de Koffy fchaars

en duur was, ’er zelfs de gemaalen Koffy
mede vervalscht ; dan de fmaak verraadde

wel dra het bedrog. Zints dien tyd han-

delde men meer openbaar, en verkogt, om
des te beter koop te geeven, nagemaakte
Koffy ,

onder den naam van Cisfer- of

Rogge-Koffy

,

naar de hiertoe gebruikte ge-

wasfen. Doch deeze nagemaakte Koffy
kon geen ftand houden , toen de weezenly-

ke Koffy weder ten gewoonen pryze, en
zelfs laager, daalde. Intusfchen durf ik
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wel beweeren, dat men deeze Vaderland-

fche Koffy, (indien ik dezelve zo noemen
mag,) byzonder de Rogge-KofFy, even
zoo gerust als de weezenlyke Koffy kan
gebruiken. En ’t zou veelligt niet onge-

past zyn , dat eenige Liefhebbers der

Kruidkunde, geoefFend in ’t Tuinieren,

’t ’er op toeleiden , om na te gaan , of ’er

onder de Graanen , onder de Peul- of

Haauwdraagende , of andere Gewasfen

,

geen Kern of Graan te vinden zy, ’t welk
in onze Gewesten tieren wil , en met vrugt

geteeld zou kunnen worden; dat de Natie,

indien men ’er aan gewoon was , op eene
foortgelyke wyze, als nu de buitenland-

fche Koffy, zou mogen gebruiken. Doch
haten wy, na deezen uitflap, tot ons be-

paalde onderwerp wederkeeren.
De Koffy, als boven gemeld is, gemaa-

len zynde, word gemeenlyk in Blikken

Trommels, tengebruike, bewaard en ver-

kogt; omtrent welk laatfle, inzonderheid

van de Thee, het volgende meerendeeJs

plaats heeft. Een Theetrekfel word op de

gis gezet ; en uit dien hoofde koopt men de

Thee, (uitgezonderd by heel gemeene Lie-

den,) niet zo zeer by kleene gewigten, ah
wel by’t Pond of Ponden. Sommigen hande-

len zoo ook met de Koffy; maar de meesten

verkiezen gewoogen aftrekfels; en van daar

word de gemaalen Koffy veelal bykleene ge-

wigten , zelfs tot één Lood , een half lood

,

en een vierendeels Lood, verkogt. Men
neemt dezelve in eene mindere of meerde-

Ff fff 2 re
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rc maate,naar dc hoeveelheid van kookend
Water, dat ’er op gegooten zal worden,
in eene daartoe gemaakte KofFykan , of
een gewoonen Tuitkctel; waarin men de

KofFy, met of zonder vuur daar onder,
naar welgevallen, te trekken zet. Agter-
volgens dit gebruik heeft men ook Kannen
of Ketels, die juist zoo veel Waters hou-

den, als ’er, naar maate der KofFy, tot

een geregeld aftrekfel vereischt word
;
van

waar ze den naam draagen van Loods , half

Loods, ja ook Vierendeelloods Ketels of Kan-
nen; doch de een zet de KofFy wel wat
llerker dan de ander, naar den verfchillen-

den fmaak. Het Gemeen gebruikt nog al

Ketels, maar in geregelde Huishoudingen
vind men meest altoos Kannen met Kraanen

,

waar uit men de KofFy, als het aftrekfel

geftreeken is, tapt in Kopjes, die in Scho-

teltjes flaan, om ze even als de Thee te

drinken. Deeze fchenkt men integendeel,

als boven gezegd is, uit Tuitpotten, ’t

welk egter ten gevolge heeft, dat men
meestal bladeren of gruis in de Thee ziet

dryven: dan hier tegen hebben onze zin-

delyke Vrouwen, al voor eenigen tyd, uit-

gevonden , Zilveren Zeeflepeltjes, en nog
onlangs heeft men Zilveren Zeefjes uitge-

dagt, welke in diervoege aan de tuit ge-

hangen worden , dat men de Thee door ’t

Zeefje fchenke. Met de KofFy is zulks

niet noodig, dewyl men de opgenoemde
Kraanen zoo hoog plaatst, dat ze boven
het nederftrykfel ftaaa; des men de KofFy,

zoo
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zoo de Kan in rust gelasten worde, altoos

zuiver drinke. By mangel van oplettend-

heid , met het fcbudden of verzetten der

Kan
,
geraakt het ffrykfel in beweeging

,

en de Koffy word troebel ; dat fommigen
(en derzulker getal is niet gering,) moed-
willig te wege brengen, uit eene zekere

belustheid tot, en vreemden fmaak in, het

dik van Koffy. Dan nog vreemder is het,

dat men onder ons Gemeen kalagtige

Vrouwlieden ontmoet, die voorgeeven,

uit de figuuren van ’t Koffydik in de Kop-
jes het toekomftige te kunnen voorfpellen

;

door welk middel zy veelen Bygeloovigen

,

en inzonderheid jonge Dienstmeiden
, niet

weinig grollen diets maakten. Doch dit

flag van Bedriegffers, bekend onder den
naam van Kopjeskykjlers , word, door de

Overigheid in onze Steden en Dorpen, ten

ftrengffe geweerd.

Wyders ffaat hier nog omtrent den tyd

van ’t Koffygebruik aan te merken , dat

,

daar de Thee over ’t geheel des namid-
dags gedronken word , de Koffy in tegen-

deel meestal tot een Morgendrank ver-

ffrekt. Zedert eenige Jaaren herwaards,
heeft men , vooral onder de groote lieden,

de gewoonte ingevoerd, van des morgens
Thee, in ffede van Koffy, te drinken: ’t

.
welk naastdenkelyk uit een vooringenomen
begrip, dat de Thee lugtiger is , ontffaat;

doch over ’t algemeen houd zig de Natie

,

in allerleie Huishoudingen, des morgens
aan de Koffy. Hier en daar ontmoet men

Fffff 3 nog
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nog onder ons eenige ouwerwetfche lie-

den, hoedanigen ik ’er genoeg ken, die,

naar de oude Landswyze, des morgens een
Hout glas Bier, in de plaats van Koffy,
drinken; maar ver het meerendeel der
Natie gebruikt Koffy by hun ontbyt

; wan-
neer ze ook , naar myn inzien

,
geen onge-

zonde Drank is. Dan hier by blyft het

dikwyls niet; veelen onzer Ingezetenen
hebben de Koffy en Thee, van ’s morgens
tot ’s avonds, over den vloer

, en maaken
dus een zeer groot misbruik van deezeDran*
ken. Dit valt den Burger, als dagelyk-

iche kosten maakende, febadelyk; doch by
Winkeliers, en vooral by dezulken, die

veel met Buitenlieden handelen, is het

voordeel. Zy, die neering zoeken , of de-

zelve willen behouden, en kaarig zyn op
een kop Koffy, verftaan, naar de tegen-

woordige handelwyze , hun belang niet.

Zulks heeft, ’t is waar, bovenal plaats

onder onze Vrouwen; maar ’t is ’er zoo
mede gelegen, dat de Koffy ook,by veele

Mannen, op verre na geen veragtelyke

Drank zy. Hebben de Vrouwen haar half

elfje, drinken zy gaerne, op dat uur, een

kop Koffy; de Mannen, vooral die van

den deftigen Burgerffand, en onze Koop-
lieden , hebben hun half twaalfje , ’t welk

zy, in de alombekende Koffyhuizen op-

neemen. Voor deezen gong men ook meest

des avonds ten Koffyhuize, om een kop
Koffy ;

dan tegenwoordig word ’er des

avonds veelal ook Wyn gefchonken. Het
veel-
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veelvuldig gebruik der Koffy en Thee heeft DE H0L '

verder veelligt aanleiding gegeeven, om
ze beiden, ter voorkominge van te veel natie,

verflapping, met Melk te gebruiken. En
zulks heeft te gereeder ingang gevonden

,

alzoo ’t niet ongevallig voor den fmaak is.

De Suiker en andere zoetigheden, zowel /

by de Koffy als de Thee in gebruik, ge-

paard met de Melk, maatigen het bittere

en het famentrekkende dier Dranken. Men
vind ’er, die zelfs hunne geheele Avond-
maaltyd doen, met een Boterham te ee-

ten, onder het gebruiken van eenige kop-

jes Koffy met Melk; en fommige zuinige

Vrouwen lpyzigen ’er haare Dienstbooden

des avonds mede
; ’t welk veelen , fchoon

’t eenigen mïshaage, dermaate gevalt, dat

zy dit onthaal boven de gewoone Avond-
fpyze verkiezen. Men kan uit dit alles ten

klaarfle bemerken, dat de aftrekfels van
Koffy en Thee, fchoon eigenlyk buiten-

landfche Dranken , thans hier als natuurei-

gen zyn, en zeer wel onder de meest ge-

woone Dranken der Natie geteld mogen
worden.

Voorts is ’er onder den Boerenftand
, en

elders in de Steden, nog eene bereiding

van de Koffy , die men Boeren-Kandeel

noemt; wanneer de Koffy in Melk met
, Suiker opgekookt word. Maar met deeze

en foortgelyke bereidingen, hoedanigen ’er

ontelbaar veelen bekend zyn, die ter by-

zondere verfnaperingen ftrekken , mogen
wy ons niet ophouden.

Fffff 4
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Even zoo is ’t gelegen met de Chocola-

de, die men, als zynde een byzondere
voedende Drank, zoo gereed onder de

Spyzc, als onder den Drank, der Natie zou
mogen betrekken. Ze beftaat toch

,
ge-

lyk bekend is, uit het vette en verkwikke-
lyke merg van de Cacauvrugt, dat men
in Water of Melk opkookt, en met Be-
fchuit nuttigt. De Chocolade komt des

niet zoo zeer onder de algemeene Dranken

,

als wel onder de Melkfpyzen der Natie

;

die meermaals Melk met Lauwrier, Saly

,

Rosmaryn, Amandelen, en dergelyken,

ter verfnaperinge gebruikt, en ’er Kinderen

op onthaalt.

Hier mede agt ik het voornaamfte, dat

betrekking heeft tot de Spyze en den

Drank der Hollanderen •> ontvoud te heb-

ben; dan, eer ik dit Hoofdjluk befluite

,

kan ik niet voorby nog melding te maaken
van een Plantgewas en deszelfs gebruik,

dat zeer gemeen is onder de Natie; ’t welk
noch Drank, noch Voedfel genaamd kan
worden, en egter in ’t gebruik iets heeft,

waar door ’t aan beiden zeer naby komt.

Ik bedoel hier mede de Tabak; welker

rook men, door middel van eene pyp,
zuigt, en, als ’tware, opdrinkt; ter wel-

ker oorzaake men het Tabak-rooken oud-

tyds Tabak-drmken noemde, en fprak van

een Soopje Tafcak te neemen. Dus fpreekt

a. van de venne , van een Soopje te

doen, als hy, in zyn Wys-Mal, op zyne

ma-
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manier de omtrent die dagen uitgevonden

Pypen aldus befchryft:

By my is noch een greep bedocht.

Of buyten af in ’t hooft gebrocht,

Hoe dat ick fal van aerd’ en kley

Bevormen , uit de Boffen bey ,

Verfcheyden pyp , langh , reght
, en hol

,

Op ’t eynde groff, (mal, broos, en bol

,

Gelyck men aen de fiucken merckt.

Die vondigh nieuw zyn uitgewerckt.

Men kan daer mee in Bilheit oock

Een Soopje doen van heete fmoock.

Uit dit Versje mag men afleiden, dat de

Pypen in den tyd van van de venne, met
den aanvang der Zeventiende Eeuive, eerst

tot die volkomenheid gebragt zyn, dat

men ’er de Tabak uit rookte; als mede dat

dit rooken of zuigen , niet ongelyk aan het

zuigen uit eene ouvverwetfche Tuitkan, of

een Berkemeier, Tabak zuigen, en dus by
uitftek een Soopje doen, genaamd wierd.

Ik val hier te meer op dit woord, om dat,

onder de oude Houten Berkemeiers
, de

eigentlyke Drinknappen, of Bekers, in

vroeger dagen, hier te Lande, veelen

gevonden worden
,

(hoedanigen ik zelve

bezeeten heb ,) in welken dwarfe , of kruis-

wyze houten pypjes gewerkt waren
; door

welken men den Wyn of Drank uit den
Kroes zoog; en dus, gelyk men nu zegt,

een Hokje of een teugje nam. Dit heette

Fffff 5 oud'
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oudtyds een foopje, dat zoo veel zegt, als

een flokje of zuigje, te doen; en dus
fprak men dan ook

, nademaal de rook der
Tabak door de Pyp gezoogen word, niet

oneigen van een foopje, een zuigje Ta-
bak; waar voor men nu beter zegt, een
trek Tabak. Maar, om hier over niette

breed uit te weiden , zullen wy alleen, ten

aanzien van ’t Tabakrooken, nog in aan-

merking neemen, dat het zelve, fchoon

’er onder de Hollanders eenige Mannen ge-

vonden worden , die geen Tabak rooken,
nogthans zoo algemeen in gebruik is, dat

het tegenwoordig volftrekt Nationaal zy:

zelfs Haat het
,
gelyk wy in de befchryving

der Gooilanders gemeld hebben , tot de

Vrouwen over (*). Bovenal is ’t vry zeld-

zaam onder den Boerenfland, by Zeevaa-

renden en Arbeidslieden , een Mansperfoon
te ontmoeten, die geen Tabak rookt; en
onder de tien Zeehagjes, zyn ’er naauw-
lyks twee, die geen Tabak, in eene ze-

kere hoeveelheid, naar de gelykenis en

grootte eener Pruim, in den mond ftee-

kende , kaauwen , vanwaar zy ’t ook prui-

men noemen. Onder de Aanzienlyken is

het Tabakfnuiven wel zoo fterk in zwang,
als het Tabakrooken; om dat het veelen

der

(O Zeker Schryver , met naame j. j. w. bei n-
tema van peima, verdedigt , by uitftek , het

Tabakrooken voor de Vrouwen, in zyn Werkje,
gedrukt in ’s Hage, 1690; doch dat vry wat te

ver gaat in de vooringenomenheid voor de Tabak.
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der Dames hinderlyk fchyne te weezen.

Dan dit neemt niet weg, dat het over ’t

geheel, zelfs onder den deftigen Burger-

ftand, by de Natie in een doorgaand ge-

bruik blyve, en wel zoo algemeen zy, dat

de Mannen elkander op een Pypje
,
gelyk

de Vrouwen haare Vriendinnen op een

Kopje verzoeken. In deeze Rookvifiten

word ,
hoe zeer men het Tabakrooken by

drinken vergelyke, de aanflag van den

rook veelal met een frisfchen dronk door-

gefpoeld; en de in Holland bekende fpreuk

:

Ore vinofo bene fnmatur. Dat is. „ Een

„ met Wyn befproeide mond rookt wel”,

toont ten klaarfte, dat onze Geleerden

zelfs niet vreemd zyn, van een opdroo-

gend Soopje Tabak, met een verkwikken-

de teug Wyn te vermengen. Ook word
’er daadlyk onder onze Geleerden al vry

wat Tabak gebruikt; veelen geeven voor,

dat het hun, in ’t fludeeren, van een

weezenlyken dienst is
;
maar anderen hou-

den ftaande, dat het, even als het fnui-

ven ,
eene enkele gewoonte is. Ik zal my

niet vermeeten , dit gewigtig gefchil te be-

flisfen; misfchien verfterkt de Snuif de

Hersfenen, en veelligt leert het fpeculee-

ren op den Tabaksrook denken. Dan dit

in ’t voorbygaan ; eene heufche fchertfery

. mag ’er met een gezellig onderwerp wei
eens door; en hier mede laaten wy voorts

de Tabak berusten; te meer daar wy over de
Tabakspypen, benevens derzelver bereiding,

in ons Tweede Deel , breedvoerig gehandeld

heb«
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hebben; en wy ons, nopens de Tabak, in

’t vervolg nog nader zullen moeten uit-

laaten.

Wy houden ons derhalven , met dit verflag

van ’t geen, op de eene of andere w}7ze, tot

de Hollandfche Dranken behoort, ontflaa-

gen van alle verpligting, om op meer by-
zonderheden Uil te Haan , en ftaaken des

ook hier mede een verdere optelling van
veelerleie andere Drankbéreidingen , die in

deeze of geene Stad, Dorp of Vlek plaats

hebben ; en , ’t zy ter verheuginge van
den geest, of ter lesfchinge van den dorst,

onder onze Landzaaten, zoo zuiver als

vermengd, in zwang zyn. Men kan toch,

onzes agtens, uit het verhandelde in dit

Hoofdftuk , genoegzaam opmaaken, welke

Spyzen en Dranken der Natie, in onze
dagen ,

algemeen eigen zyn ;
mitsgaders in

hoe verre dezelven, uit de natuurlyke

voortbrengfelen van ons Land, of uit

vreemde Gewasfcn , toebereid worden;
weshalven men, ten deezen opzichte, niets

meer van ons kunne vorderen, ’t Komt
ons, daar benevens, voor, dat het in vol-

gen van allen verderen eisch, hier omtrent

van zeer veel omflags, en weinig nuts,

zoude zyn ; waarom wy ’er geheel van af-

zien; te meer, daar onze taak ons roept,

om op ernftiger zaaken te letten ; te wee-

ten op de Landziekten en natuureigen Li-

chaamskwaalen der Natie
, waartoe wy het

volgende Hoofdjtuk fchikken.

ZE-
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ZEVENTIENDE HOOFDSTUK.

Handelende over de Natuurlyke Lands- en

Volks - Ziekten der hollanderen;
welken , zo uit de gefteldheid der Lugt
en des Lands , als uit die des Volks

zelven , en hunne Leevenswyze

voortvloeien .

*

hans ga ik over , tot het verhandelen

van een onderwerp, dat ik, niet

zonder vreeze, onderneem; en nimmer
heb ik zorglyker de penne opgevat dan nu.

Noch de vermoeiende wandelingen, in

weer en wind ,
door onze Gewesten , noch

de verfuffende naleezing onzer oudfte Chro-

nyken; noch de afmattende berekeningen

onzer Winden, Geboorte- of Sterfiysten,

en wat meer van die natuur zy, niets van

dit alles is my zoo bezwaarlyk voorgeko-

men, als het juiste bepaalen onzer Natuur-
eigen Landsziekten. Stelde de vermenging

onzer Natie , met ontelbaareVreem delingen

,

ons, in ’t opmaaken van ’s Volks Chara&er

,

buiten ftaat om de Hollanders , over ’t ge-

heel , één en gelykaartig te befchouwen

;

dit heeft nog veel meer plaats , ten opzich-

te van hunne Ziekten ; en maakt zulks, dat

fterker is, niet doenlyk, zonder ook in
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den natuuraart van andere Volkeren te

vallen. Wetten en Gewoonten, mitsgaders

Landeigen gebruiklykheden laaten zig nog
al eens onderfcheiden; om dat derzelver

bepaalingen van deMenfchen zeiven afhan-

gen. Maar wie kan de oneindige menigte
van overfyne onnafpeurlyke betrekkingen

der natuurlyke invloeden zoo naauwkeurig
onderfcheiden, dat hy zich vermeete, de
verfchillende werkingen der Elementen , of
Hoofdftoffen , op onze Lichaamen, van
Land tot Land, en nog minder van Stad

tot Stad, te bepaalen? De Natuur maakt
hier gewoonlyk zulk eene enge beperking

niet , als men gewoon is in Landkaarten te be-

paalen ; en daar zy dezelve nog al mogt maa-

ken, onduikt haare uitwerking de oplet-

tendheid der fchranderfte Vernuften. ’Er

blyft des, en ’erzal, hoe naby men moge
komen, aan eene voldoende bepaalende

befpiegeling der Landsziekten , eeuwig
overblyven, eene overéénkomst van de-

zelven , met die van andere nabuurige Ge-
westen , Landen en Steden.

Dan dit is nog de grootfte zwaarigheid

niet, welke zig in dit onderwerp opdoet.

De natuur te volgen zoo na mogelykzy;
derzelver verfchynfelen eenvoudig en ge-

trouw voor te draagen, zoo verre zy on-

der ons bereik komen , en door de gezonde

Rede voorgefteld kunnen worden; dit al-

les is doenlyk; dit kan men ordentlyk ver-

handelen. Maar hoe veel moeite heeft het

in zig, de Natuur in zoo veel herfen-

fchim-
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fchimmen te hervormen, als ’er fchier

Geneesheeren zyn? Hoe bezwaarlyk valt

het zyne proefneemende onderzoekingen

te wringen naar denkbeelden, die de fyn-

fte vernuften in verwarring brengen ; en

welken , noch met het bondige en beproef-

de van het Oude, noch met het gezonde

van het Nieuwe Stelzel overéénftemmen ?

En doet men dit niet, hoe groot een ge-

vaar loopt men dan, van zig eensklaps

tusfchen de woedende twistharpyen der

hedendaagfche nieuwe Systemazoekers te

werpen , om ’er fmaadJyk van behandeld

te worden? Schoon ik zulks nog al mogte
ontgaan , ’er is daarenboven een doorflaand

zwak , dat heden onder onze Hollanders

heerscht, en in welks beoordeeling ik vol-

flrekt vallen moet, naamlyk de algemeene
Ziekte-mode. De gewoonte van te Medi-

cineeren is, vooral in de groote Steden,

dermaate toegenomen, dat men zeldzaam

een Huishouden vinde, ’twelk, onder de
Nieuwjaars rekeningen, niet eene lange

Apothekers Cedel heeft. En hoe dikwils

komt een Doftor ter maaltyd,daar de last,

van elke vraag der ingebeelde zieke Vrou-
wen of Mannen te beantwoorden, hem be-

let fmaaklyk te eeten. Men brengt thans

de kunst hooger dan de Natuur; de Boe-

ken krielen van uitvindingen; en eene

reeks van Geneesheeren zwoegt , onder

een ondraagelyken last van optellingen van
Gevallen , Operatien , en Aantekeningen

,

waar door men dikwils niets anders uit-

voert ,
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voert, dan dat men oude zaaken onder
eene nieuwe gedaante voordraagt, of ee-

nerleic koorts tot drie foorten maakt. Hier
by komen menigvuldige beproevingen van
nieuwe remediën en uitvindingen; die,

fchoon ’er al eenigen van nut mogten wee-

zen, nogthans meermaals de oorzaak zyn
van eene onredbaare verwarring in de waa-
re Ziektenkunde. Menig Geneesheer , die

ze beproeft, waagt ’er zyn Lyder aan; en
hy word fointyds, om zyne uitvinding te

bevoordeelen , een uitvinder van nieuwe
toevallen en ziekten, die noch Volk- noch
Land-eigen zyn. Een enkele Wortel, die

voor jaaren lang bekend , en onder de In-

diaanen goed was, word hier, uit win- of

eerzugt, een gevaarlyk;*middel, ter be-

proevinge of invoeringe van onbekende
ziekten. Naar deeze denk- en handelwyze

zou men zig mede al moeten fchikken
, in

’t opmaaken van de Jyst der Landsziekten,

fchoon ze ’er geenzins onder behooren;

indien men geen gevaar wilde Joopen van
voor een onkundigen uitgemaakt te wor-

den: allergenadigst zou men ’er nog afko-

men , met den naam van een koppigen Boer-

haviaan .

Dit alles egter is over te komen , en de

vrees voor iets van dien aart belemmert

my minst; gewigtiger bedenkingen doen

my fchoorvoetende deeze taak aanvangen.

Wanneer ik het oog flaa op den arbeid van

den onfterffelyken boerhave ; op dien van

den beroemden van zwieten; en myne
aan-
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aandagt vestige op de lesfen myner geëer-

de Leermeesters , den hooggefchatten gau
bius,van roijen en winter, met die van
de voortreffelyke albinussen; dan , dan aar-

zel ik. Zulks doet my fterker aan dan alle

de voorgemelde redenen. In het opdis-

fchen van nieuwigheden toch Haat myn
recht gelyk, met dat van alle de heden-

daagfche Ziektenverdichters. Maar , om een

uitvoerig, alleszins doorkneed , en mannel vk
famenftel, waarin, onder de Ziekten des

Menfchelyken Geflachts , byzonder die van

ons Land voorkomen , naar een wel ingerigt

Plan , voor te draagen , daar toe zou ik een an-

dere BOERHAVE, GAUBIUS, VAN ZWIETEN,
van roijen, of een dergelyke, moeten
zyn. En genomen , ik was eens zoo Hout , of
hooggevoelend van my zelven, om dit te

durven onderneemen , wat zoude ik al veel

anders kunnen doen , dan, (even als ande-

ren, die dit onderwerp, fchoon kundig,
behandeld hebben,) de waaragtige en aan

de natuur getoetffce voorfteïlingen dier

groote Mannen uitfchryven
, of onder een

nieuwmodisch kleed verplooien? Bell >ot

ik hier toe; welk een uitgebreid Werk zou
ik dar myne Leezers op den hals lchuiven?

Een Werk zekerlyk, dat, door zyne Stel-

kundige regels en gevolgtrekkingen
, met

de opgave der kentekenen , en befchryving

van de geneezing der Ziekten • ten minfte

nog al één of twee Boekdeeien zou beflaan;

en egter niets behelzen, dan eene navol-

ging, of, zoo ’er nog al iets byzonders in

III. deel. Ggggg voor*
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voorkwame, eene herinnering van het gee-

ne door wyzer Mannen geboekt is.

Wyders ben ik nog wel byzonder te rug
gehouden, van in eene Helkundige Ver-
handeling, over onze Landeigen Ziekten

,

te treeden , op de zoo loflyke aanbieding

der Hollandfche Maatfchappye , van een Eer-
prys op dit onderwerp; waar mede ook
myn hooggeagte Vriend, Doótor iman van
den bos billyk bekroond is; van wiens be-

proefde en doorkneede ervarenheid , in de

beoeffenende Geneeskunde , ik en alle

rechtfchaapen kenners hier omtrent een
keurig Huk verwagten. Ik had zelfs een

goed deel van waarneemingen
,

ja eene

gantfche Verhandeling opgefteld, om naar

dien Eerprys te dingen ; doch op raad van
een edelmoedig Beminnaar der Weeten-
fchappen, en aanzienlyk Lid deezer Maat*
fchappye, die my juist onder den arbeid

verraste, heb ik ’er van afgezien, en be-

flooten, om het byéén verzamelde in te

korten; ten einde ’er gebruik van te maa-
ken , in myne Natuurlyke Historie . En ik

wierd in dit befluit verfterkt, toen ik, kort

daar na, ontdekte, dat de gemelde Heer
’er met yver aan werkte, en zyn Huk, by
herhaalde opgaven van de Maatfchappy,des

te beter voltooide. Gaarne had ik hetzel-

ve reeds in 't licht gezien ; wanneer ik ’er

my , daar ’t my aan genoegzaame berigten

mangelt, tot ’s Mans eer, vrymoedig van
bediend zou hebben.

Wanneer men dit alles te famen neemt,
kan
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kan men duidelyk begrypen, dat ik niet

zonder reden vreeze, om dit fluk omftan-

dig en uitvoerig te behandelen. Nadien ik

evenwel, hoedanig eene plooi ik ’er aan

zoude willen geeven, my van ’t behande-

len deezer tedere ftoffe niet ontdaan mag
noch kan, zoo wil ik in deezen alles toe-

brengen wat in myn vermogen is. En ge-

lyk ik , in alle myne Schriften , altoos my-
ne eigen zinlykheid vrymoedig volg , ter-

wyl ik de waarheid met de ondervinding

onbefchroomd raadpleeg, zoo zal ik mede
in dit geval te werk gaan. Op die wyze
heb ik tot nog myne gedagten in deeze Na-
tuurlyke Historie voorgedraagen ; en dus

ftel ik my voor, ookditftuk, naar myne
vrye manier van denken , af te handelen

;

in hoope, dat het den befcheiden Vader-

landlievenden Leezer niet onaangenaam
zal zyn.

Ter nadere verklaaringe van myn oog-

merk daar omtrent dient, dat ik voorheb-
be, dit onderwerp meer redeneerkundig,

dan flelkundig, te ontvouwen; wel inzon-

derheid, om dat zulks best gefchikt is voor
alle zoodanige Leezers, die niet ervaaren

zyn in de regelen en kunstfpreuken der

Geneesheeren , zoo als ’t, vermoedelyk,
met verre de meeste myner Leezeren ge-

legen zal zyn. Langs dien weg zal ik ook
hun eene vatbaare befchryving tragten te

geeven van ’s Lands eigen Ziekten, en
’s Volks oorfpronglyke ongemakken, die

uit de Lugtsgefleldheid , of de natuur van
Ggggg 2 ’t Land

,
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’t Land, of het misbruik van Spyze en
Drank, of verkeerde Gewoonten ontdaan.

Hier door kan ik ook, in veele ongeval-

len, te gereeder vermyden, de geduurige

lastige herhaalingen van de eerde , de naast-

komende , de bykonlende oorzaaken , de
trappen der Ziekten , en meer dergelyken.

Wanneer egter voortellingen van die foort

te pas mogten komen , zullen ze, op eene
redeneerende wyze, in de befchryving in-

gevlogten worden. Ten gevalle van den
NederduitfchenLeezer zal ik de Kunstwoor-
den veeltyds verduitscht gebruiken

; doch
’er tevens , ten wille van anderen , de oor-

fpronglyke woorden byvoegen. Verder zal

ik my, met voordagt, onthouden van ’t

melden der algemeene behandelingen, die

in de beoeffenende Geneeskunde voorko-

men, gelyk ook van ’t optellen veeler by-

zondere gevallen. In de berigten der Maat-

fchappyen , en de geftadig uitkomende

Week- of Maandfchriften, is ’er zoo groot

een overvloed van te vinden , dat het waar-

lyk, indien men zig daar toe wilde inlaa*

ten, weinig moeite zou zyn , om ’er meer-

der Boekdeelen mede te vervullen, dan

deeze geheele Natuurlyke Historie zal be-

llaan. Wyders zy nog gezegd, dat het myn
oogmerk niet is, te minder, daar de zaak zel-

ve my onuitvoerlyk voorkomt, om van

Landftreek tot Landftreek, of van Plaats

tot Plaats, juiste proeven en voldoende be-

paalingen van Ziekten te geeven. Het komt
hier, volgens myn bedoelde, meer op het

al-
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algemeene Landeigen, dan op zulke by-

zonderheden, aan. Eindelyk voorbehoude

ik my eene vrye beoordeeling van alle zoo-

danige begrippen , waar omtrent ik van de

gemeene gevoelens mogte verfchillen ; om-
trent welken ik myne geringe waarneemin-

gen , befcheidenlyk, en zo beredeneerd het

my mogelyk is, zal voorlieden; overéén-

komftig met de reeds verhandelde natuur-

eigen Lugtsgefleldheid des Lands, en de

naauwkeurig genoeg bepaalde Temperamen-
ten en Gemoedsneigingen der Natie; waar

in ik my zelven in dit Schrift gelyk moet
tragten te blyven.

In de uitvoering van dit myn oogmerk
vertrouw ik voorts op de infchiklykheid

myner Leezers , zoo ik hun deeze of geene
byzonderheid niet klaar of breedvoerig ge-

noeg voorgedraagen mogte hebben. JMid-

lerwyl verlaat ik my tevens wel byzonder
op de befcheidenheid van alle verftandige

Geneesheeren , omtrent het beoordeelen

dier Hukken , waarin ik van hunne begrip-

pen mogte verfchillen , terwyl ik my wel
verzekerd houde, dat ze ’t my niet ten

kwaade zullen duiden, wanneer ik de mis-

bruiken der hedendaagfche Ziektemode hier

en daar vrylyk afichetfe. Dus, gehard te-

gens den fluisterenden nayver, ga ik, met
de wapenen van waarheid en Vaderlandlie-

vende rondheid toegerust , tusfchen wyd-
uitgeftrekte Legeringen der twistende heir-

kragten van Geneesheeren door
, en treede

ter zaake.
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Dat ’er tot eenc gegronde kennis der

Ziekten van eenig Land vereischt word*
eene voorafgaande kennis van den natuurly-

ken aart en de Lugtsgefleldheid van het

Land, welks Ziekten men onderzoeken
wil, is buiten kyf. Eene gegronde kun-
digheid hier van is genoegzaam de Spil daar

al het overige op draait; naardemaal men
den invloed der LugtsgeReldheid , en van
den aart des Lands zelven heeft aan te

merken, als eene der voornaamfle bron-

wellen van de meeste Landsziekten. In

gevolge hier van , zou dit Ruk, indeezen,
in de eerRe plaatfe

, in aanmerking komen.
Maar ’t zal niet noodig zyn dat ik ’er my
tegenwoordig mede ophoude, alzoo ik dit

onderwerp, met alle deszelfs betrekkingen

tot ons Vaderland, in het Eerfte Deel reeds

zoo uitvoerig behandeld hebbe, als my
doenlyk was; zelfs hier en daar met ne-

vensgaande aanmerkingen over de uitwerk*

felen van dit alles op onze Landzaaten. Ik

zal derhalven, om noodelooze herhaalingen

te vermyden, dit onderwerp niet hervat-

ten, en my, daar ’t pasfe geeft, flegts op
het voorheen gemelde beroepen; terwyl

ik verder deeze orde, in ’t behandelen van

dit Ruk, denk te houden, dat ik zal na-

fpooren

:

I. De gewoone nadeelige natuurlyke oor-

zaaken, voor de gezondheid der Hollan-

ders, die men in den Dampkring, of de

Lugt, te zoeken heeft.

II. De
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II. De voornaamde ongedeldheden der

Hollanders , die uit het misbruik van Spy-

ze en Drank ontdaan.

Het nafpooren van den invloed deezer

twee hoofdoorzaaken onzer Ziekten zal

ons voorts nog wel aanleiding geeven , om
het oog te Haan , zoo op de gefteldheid van

ons Gewest, als op de zeden onzer Land-

zaaten; voor zoo verre die medewerken,
tot het koesteren van Kwaaien , welken uit

een famenloop deezer oorzaaken gebooren

worden.

Het eerde gedeelte raakt dan den in-

vloed van den Dampkring of diender Lugt,
op de gedeldheid onzer Natie. Wy noe-

men hier, ingevolge de eenpaarige delling

onzer Natuurkundigen, en byzonder een-

demmig met den Heer baster, Damp-
kring, die dunne , ons gezigt ontglippende

vloeibaare doffe , welke , vermengd met
de alleronnafpeurlykde fyne geesten der

Lugt, en uitwaasfemingen van den Aard.
bol, ons, benevens het Land dat wy be-

woonen , van alle kanten omringt. De-
zelve is dus als het Element, waar in wy
ons beweegen, of de Lugt, zonder welke
wy niet kunnen leeven

;
welker in- en uit-

ademing een geduurigen derken invloed op

„ ’s Menfchen Lichaam heeft ; om dat zy tot

alle, zoo vaste als vloeibaare, zelfftandig-

heden , die dat Lichaam uitmaaken , onein-

dig fyn , door derzelver poriën , of ope-

ningen , met derzelver Vogten indringt ,

Ggggg 4 en
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en zelfs alle tusfchenruimten der deelen

vervult.

In deezen Dampkring worden , zoo door
deszelfs eigen Lugtaartige zelfftandigheid

,

als door eene onophoudelyke aantrekking,

van , of vermenging met veelerleie uit.

waasfemingen, medegevoerd allerleie foor-

ten van ftoffen , het zy vlugge en vloei-

baare , of vaste , fmeltbaare of onfmelt-

baare , die uit onze Aarde getrokken of
opgeheven worden ; en welken meeren-
deels van zulk eene fynheid zyn , dat de-

zelve
, zoo lang zy in de Lugt omzweeven ,

door geene konst tot vaste deelen gebragt

kunnen worden.

Verder omfchryft men den Dampkring,
ter nadere ophelderinge, als eene zwaare,
of ook , in het tegen geitelde , ligte druk-

kende Lugt, die het Menfchelyk geftel, en
alle andere Lichaamen , beftendig van alle

kanten omringt , en drukt. Met deeze

drukking doet die Lugt de oppervlakte on-

zer Lichaamen aan, dringt door de poriën

heen , en oeffent dus eene vaste famentrek-

kende medewerking, met de fynfte uitein-

den der Vaten , op de vogten die ’er in

opgeflooten zyn. Dit gaat zoo verre, dat

zy, dringende zelfs in die Vaten, welken

door geene uitwendige drukking aangedaan

worden-, aan dezelven haare uitzettende

en inkrimpende kragt geftadig mededeelt.

Hoe zwaarder en inééngedrongener nu dee-

ze Dampkring zy, des te meer behoud het

Lichaam deszelfs vlugge deelen , om dat

ZQ
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ze minder kunnen uitvlieden: waar tegen

een ligter Dampkring de vlugge deelen

verdunt, en aan de Lichaamen onttrekt.

Men word dit duidelyk in de Ademhaaling
gewaar: dezelve word in een zwaaren
Dampkring gedrukt, en wy haaien, daar

door , benaauwder adem , dan wanneer de

Dampkring ligter is
, in welken wy ligter

ademhaalen. Daar benevens heeft de Damp-
kring, of liever hebben de met de Lugt
veréénigde dampftoffen, een uitzettend en

inkrimpend, een veerkragtig of Elaflik

vermogen ; waar door zy de vaten des Li-

chaams, in welken zy dringen of gedron-

gen zyn , zig doen uitzetten en opzwellen

,

of ook weder inkrimpen en famentrekken.

En dit vermogen is zelfs werkzaam, bui-

ten een ongemeen zwaaren Dampkring;
nademaal het Lugtgeflel hier omtrent ver-

anderd kan zyn , lang te vooren , eer dat

het zelve nog volilrekt die verandering op
het Lichaam oeffent.

Alle deeze verfchillende werkingen van
den Dampkring, op ’s Menfchen Lichaam,
hangen voorts grootlyks af van de koude
en hette, die den Jaargetj^den ,of de Lugt-
ftreeken eigen zyn ; en de dampen zwaar-

der of lugtiger maaken , concentreeren of
dilateeren , dat is famendrukken of verklap-

pen. Hierdoor oeffent de Lugt, waarme-
de de dampen vermengd zyn , haare kragt

zoo buitengemeen , dat men, in de hette,

eene zeer merkbaare lïerker uitzetting in

de Lugtblaasjes en Vaten der Longen be-

Ggggg 5 Ipeure,
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fpeure, dan in de koude. Wanneer de
Dampkring tot een zekeren trap van warm-
te gebragt is, zet de Lugt de^ Vaten uit,

en tevens de ftoffen in dezeJven; welken
als dan, door die uitzetting, een grooter

omtrek befchryven, en zig dus fchynen te

vermeerderen. Dit heeft bovenal plaats in

de vloeibaare deelen , die gefchiktst zyn
om zig fpoedig met de uitzettende vloei-

baare dampen te veréénigen. Voorts worg-

den de vlugge deelen ontbonden, en haare

veréénigde, of, zoo men wil, eigentlyke

zwaarte verminderd. In dien toeftand ont-

ftaat ’er te gelyk eene fterker gesting , die ver-

derf en rotting ten gevolge kan hebben (*).

Het tegenövergeftelde hier van heeft plaats

in een kouden Dampkring, die de vaste

deelen iamentrekt en de vogten verdikt.

Ter dier oorzaake heeft men verfchillende

uitwerkingen van den Dampkring, op ver-

fcheiden geitellen; doch allermeest op fier-

ke en bloedryke Lichaamen; welken hun-

ne gewaarwordingen ten zigtbaarfte ver-

toonen. Men voege hier by, dat deeze

uitwerkfelen der hette of koude oneindig

verfchillen, naar maate de Dampkring,
meer of minder , met wateragtige of aard-

fche dampen en uitwaasfemingen, bezwan-

gerd zy. Doch in ’t algemeen maakt de-

zelve, dus in de vaste Lichaamsdeelen in-

dringende, de deelen weeker en leeniger,

of vaster en fterker. Zulks veroorzaakt

dan

(*) Zie boerhave, Chm, Tom. 1. p. 85.
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dan ook, in eene mindere of meerdere

maate, eene flapheid of Hevigheid der ve-

zelen; dat is, de Dampkring maakt, min
of meer gefpannen , flappe of Hevige veze-

len, (Eibra debiles vel rigidce.')

Aangezien nu deeze invloed van den
Dampkring en der Lugt onaffcheidelyk is,

van het keven en de beweeging der dee-

len van ’t Menschlyk Lichaam , zoo valt

het niet moeilyk te begrypen,dat de Lands-

ziekten der eene of andere Natie grootlyks

af te leiden zyn, uit de gewoone gefteld-

heid van den Dampkring en der Lugt, in

het Land, dat dezelve bewoont. Dit blykt

te klaarder, als men bezeft, dat ’er nog
ontelbaar veele nevensgaande oorzaaken

bygebragt kunnen worden, welken, uit

die verscheidenheid van den Dampkring,
in het eene Land meer dan in het andere

plaatshebben. Als daar is, by voorbeeld,

de Regen , de Sneeuw , de Hagel , de Rym

,

de Dauw, met meer dergelyken, en voor-

al de Winden. Alle deeze en andere Ver-
hevelingen heeft men aan te merken , als

zoo veele foorten van onderfcheiden uit-

werkingen van den Dampkring; welken
niet weinig toebrengen tot den verfchillen-

den invloed der Lugtflreeken of Klimaaten

,

en gevolglyk tot de daar onder heerfchen-

de Ziekten. Het optellen van alle die by-

zonderheden zou hier te wyd uitkopen;
ook heb ik dezelven in het Eerfte Deel ,

met betrekking tot ons Land
,
genoeg aan-

geflipt ; des ik tegenwoordig volflaan kun-
ne ,

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE

NATIE.

1566 NATUURLYKE HISTORIE

ne, met het gezegde, ten grondflage der

hoofdkennisfe onzer Landeigen Ziekten,
volgens de onwrikbaare Leerflellingcn van
den grooten boerhaave, en onze Vader-
landfche Natuurkundigen, geleid te hebben.

Laaten wy dan nu het oog vestigen , op de
ligging en gefteldheid van ons Vaderland;
ten einde nader te bepaalen , in hoe verre

onze Lugtsgefleldheid betrekking heeft op
onze natuurlyke Landsziekten.

Wat de ligging van Holland , benevens
deszelfs naastaangrenzende Landen , be-

treft, men fielt gemeenlyk, dat deeze

Provincie gelegen is, nagenoeg, tusfchen

een- en vyftig en een halven en drie en

vyftig en een halven graad Noorderbreed-
te. ’t Is wel zoo, dat deeze berekening

van den een en wat flipter genomen word
dan van den anderen; wel byzonder ze-

dert men meent opgemerkt te hebben, dat

’er, zints etlyke jaaren, eenige verande-

ring hieromtrent in Europa, en gevolglyk

ook in dit Land, befpeurd is: edog, wy
kunnen ons, fchoon het verloopen der

Jaargetyden, zedert eenige jaaren, zeer

veel aanleiding tot een vermoeden van dien

aart geeve, met die fyne berekeningen niet

ophouden. Wat hier van ook zy, de Aard-

rykskundigen flemmen daar in famen, dat

ons Holland te tellen is onder de Noorder
Landen, bcpaaldlyk behoort onder het ne-

gende Klimaat, en diensvolgens onderhe-

vig is aan een kouden en tevens zwaaren

wateragtigen drukkenden Dampkring. Voegt

hier
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hier by, dat dit Land, zoo als het by de

Ouden alrede bekend ftond, nog heden

onder de laagfte en vlakfte Landftreeken

van Europa geteld word, ja, gelyk de
buffon wil, het laagfte Land van de ge-

heele Wereld is. Merkt dan te gelyk nog
op , hoe drasfig en moerasfig het zy , daar

het in zynen boezem ontvangt twee der

waterrykfte Rivieren van Europa , de Maas
en den Rhyn; welken zig hier met de Zee
veréénigen. Dit maakt het Land zoo vol

Meeren , Poelen , en doorfnydingen van

Vaarten; dat het, van wegens deszelfs na-

tuurlyke moerasfigheid , onbewoonbaar zou-

de zyn, zoo niet de kunst en yver der In-

gezetenen het bewoonbaar hielde, door

middel van ontelbaare Dyken, Waterlei-

dingen, Sluizen, enz. Als men deeze ge-

fteldheid des Lands in agt neemt, begrypt

men ligtlyk, dat de uitwaasfemingen van
zulk een waterryk en moerig Gewest , ver-

éénigd met die van de groote Noordzee

,

en de uitgebreide binnenlandfche Zuider-

zee, ons natuurlyk Klimaat, nog fterker

dan elders in de Noorder ftreeken, met
waterdampen, en gevolglyk drukkende ver-

hevelingen, bezwangeren. Uitdien hoof-

de heerscht ’er ook in ons Klimaat, gelyk

de dagelykfche ondervinding leert, eene
geduurige ongeftadigheid van hette en kou-

de ;
die veelvuldige wisfelvallige verande-

ringen te wege brengt; zoo dat de Sai (be-

nen nu gerekt dan verfneld fchynen te

worden, ja fomtyds in weinig uuren elkan-

der
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der fchynen op te volgen. Hier toe bren-

gen wel inzonderheid de Winden in dit

Gewest niet weinig toe, daar ze ’t eene

oogenblik eene vogtige , en ’t andere eene
drooge, nu eene heete, dan eene koude
Lugt aanvoeren. Van alle deeze byzon-
derheden heb ik, in het Eerjle Deel , voor-

al in het Zesde , Zevende en Zlgtfte Hoofd-

Jluk , uitvoerig gehandeld; des ik den Lee-
zer, na dit hoofdzaaklyke herinnerd te

hebben > ernftig verzoeke, het aldaar ver-

handelde in te zien, en het zelve, daar ’t

noodig is, op ons tegenwoordige onder-

werp over te brengen.

Op de befchouwing van dit alles mag
men den Dampkring, of de Lugtsgefteld-

heid, met betrekking tot het Klimaat van
Holland, en naastleggende Landen, ge-

grond , in deezervoege befchryven. Onze
Dampkring, die, ingevolge van deszelfs

aart, de Lichaamen der geenen, die dit

Gewest bewoonen, omringt, en op dezel-

ve drukt, is inzonderheid vervuld met
koude , vogtige , zoo aardfche als Zeezout-

agtige Dampen, welken uit het moeras-

fige Land , de Rivieren , veelvuldige Water-
plasfen , de groote Noordzee , enz. uitwaas-

femen. Hier door is onze Lugtsgefteldhekl

bovenal onderhevig aan de fpoedigfte
, ja

oogenbliklyke , veranderingen , ter oorzaa-

ke van den fhellen invloed van hette en

koude, op zoodanigen Dampkring. En
deeze wisfelvalligheid is te grooter, door

de veranderJykheid der Winden, die den

Damp-
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Dampkring verfchillend beweegen, en de

Lugt onderfcheiden vogtig maaken. Een
Zuidweste-en Weste Wind voert zeer vog.

tige Dampen met zig ; maar een Noordwes-
te, en ook wel eens een Zuidelyke Wind,
geeft aan den Dampkring eene gemaatigde

vogtigheid ; daarentegen maakt een Noor-
de-of Ooste-Wind ons Lugtsgeftel droog en

fchraal; terwyl de Noordooste-Wind, één
onzer best lugtzuiverende Winden, aller-

meest eene gemaatigde droogte aan onzen
Dampkring verleent.

In zulk een Dampkring heeft zoodanig

eene Lugtsgefteldheid op onze Hollanders,

natuurlyk , de volgende uitwerking.

Zy maakt de vogten Jemig en taai ; ver-

mindert dus de fchielyke vaardige bewee-
ging, of liever het uitzettende en inkrim-

pende vermogen der vezelen; en brengt

een zekeren trap van traagheid in derzelver

beweegingen. Dit veroorzaakt zy zelfs in

Menfchen ,
wier geflel anders van natuure

fterk, met taaije gefpannen Spieren, en
een leevendig beweegend bloed bedeeld is.

Zulks is een gevolg van de drukking der

veranderlyke , koude, wateragtige buiten-

lugt, die eene geregelde doorwaasfeming
belet; welke, integendeel, in een anders

beftendiger Klimaat, geregelder bevorderd

word. Daar en boven dringen de water-
* agtige deelen der Lugt, in ftede dat der-

zelver drooge deelen de uitwaasfeming zou-

den influrpen, of mede voeren, in de po-

rien in ; en dus word het bloed , benevens

des-
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deszelfs weivogtcn , verdund en waterag-

tig; terivyl tevens de met den Dampkring
vermengde verdervelyke deelen in hetzelve

indringen. Ter dier oorzaake worden, ge-

lyk zoo het Water allerleie Lichaamcn
,
met

zig vermengt, te gereeder doet rotten, ook
de natuurlyke gezonde vogten , door den
gemelden vermengden Dampkring, of de

met ’s Lands uitwaasfemende zelfftandighe-

den vermengde Lugt, te eerder vatbaar

voor het verderf: hier uit volgt ook, dat

de ‘natuurlyke getemperdheid, door die

wateragtige indringing of drukking, ver-

mindert; en gelyk dat de uitwaasfeming,

(Transpiratie ,) een minder trap van ver-

mogen, ter noodige uitdampinge, (Exha-

latio ,) heeft; welke in dit ons Vaderland

meermaals verhinderd word, door de zoo
fchielyk onverhoeds opkomende koude
Lugt; die de poriën , als zy ter natuurlyke

uitwaasfeminge gefchikt zyn, door haare

drukking, zig eensklaps doet inkrimpen en

fluiten.

Men vind, myns bedunkens, een vry

voldoend bewys hier van, in ’t geene men
opmerkt, omtrent den wasdom van ons

Rundvee, ’t Isnaamlyk, by ondervinding,

bekend, dat onze Beesten, na zwaare dam-

pige Voorjaaren , en daar op volgende re-

genagtige , of liever middelmaatige Zomers,
zig over ’t geheel zwaarder vertoonen, en
meer fmeers afleggen, dan in heete of droo-

ge Zomers. De rede hier van is, dat de

omringende koude en vogtige Dampkring,
met
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met zyne veelvuldige waterige Tappen , zoo

fterk in de Lichaamen deezer Dieren in-

dringt, en de uitwaasfeming zoo gering

doet zyn, dat ze daar door meerder uit-

dyen. Uit dien hoofde is ’t ook, dat zy

,

gelyk de Vleeschhouwers weeten ,
by ’t

Aagten , meer wateragtige Vogten afleg-

gen. Zelfs ontdekken die Slagers , wan-

neer een anders vet en welgevoed Beest,

in het Najaar, flegts één of twee dagen

in ruw Weer , en eene zwaare mistige

Lugt , kort voor de flagting, in ’t Veld
loopt, dadelyk na deszelfs dood, in den
omloop, oftusfchen het vet, een deel uit-

fypelend water. En waar uit ontftaat dit

water anders dan uit eene fcheiding der

Vogten, door eene fchielyk belette natuur-

lyke uitwaasfeming veroorzaakt? Aan den
anderen kant leert ons de ondervinding

,

dat de Runderen in drooge Voorjaaren, en
daarop volgende heete Zomers , minder
vet , en over ’t geheel minder uitgedyd

zyn ; ten ontegenzeggelyken bewyze , dat

een ligter Dampkring, eene droogere Lugts-

gefteldheid, de uitwaasfeming meer bevor-

dert; doch hier van, onder de befchouwing
der Runderen, nader.

De bewyzen voor deeze ftelling zyn ver-

der niet minder blykbaar in ons Menschlyk
geftel. Van daar die benaauwde aandoe-
ningen in aamborftige Menfchen

, in zulken
die met Borstkwaalen bezet zyn , of een
plat kortfpierig Borstgeftel hebben. Hier
uit ontftaat by zeer veelen, op de minfte

HL peel. Hhhhh ver-
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verandering van de Lugt in eene drooger
gefteldheid,een drooge prikkelende Hoest,
die wel eens vergezeld gaat van eene flaau-

we Koorts , of gevolgd word van eene
Bloedfpuwing en rottende Borstteering.

De voornaamfte oorzaak hiervan is meer-
maals alleen te zoeken in die fchielyke

Lugtsverandering; welke de, door dpn vog-
tigen Dampkring en ingedrongen humeu-
ren , eensklaps , door eene droogere Lugts-

gefteldheid als met geweld poogt te doen
ruimen ; daar ze intusfchen alrede dermaate

vast gevestigd zyn , dat ze zoo fchielyk niet

vlug kunnen geraaken. Zulke fpoedige

Lugtsveranderingen brengen zoodanige uit-

werkfelen te wege , niet alleen in Men-
fchen,die reeds aan de eene ofandere Ziek-

te kwynen , maar zelfs in welvaarende Per-

foonen. Iedereen , die maar eenigzins op zyn
geftel let , kan dit byna dagelyks gewaar
worden. Op den eenen dag, ja zelfs op het

eene uur , ademen wy bezwaarder , en

,

om zoo te fpreeken , drukkender dan op
het andere ; onze trek tot den Slaap is

nu loomer, dan lugtiger; onze Eetlust is

nugraager, dan minder opgewekt; en alle

onze beweegingen deelen in die verande-

ring. Onze Ledemaaten en Gewrigten zyn,

in eene zwaare Lugt, loom en zwaarmoedig;

waar tegen zy zig, in een lugtigen Damp-
kring, vlug, rad en leevendig beweegen

;

dermaate, dat wy, in dezelfde maate van

beweeging, onder eene verfchiilende Lugts-

ge-
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gefteldheid , een merkelyk onderfcheid in

de vermoeidheid befpeuren.

Dit alles hangt dus afvan de Lugtsgefteld-

heid, die, volgens haare natuurlyke wer-

king, eene mindere of meerdere voor of

tegenflellige beweeging in het Bloed en des-

zelfs Vaten veroorzaakt ; ook wel inzon-

derheid , naar dat de Dampkring bewoo-
gen , of dat de Dampen , door de Winden

,

af- of aangevoerd worden.

Hier van lpreekende, kan ik niet wel na-

laaten , ter ftaavinge van myn gezegde , een

wettig gebruik te maaken, van eene aan-

merking van mynen veel geagten en hoogst

dierbaaren Vriend, den Geleerden baster;
nu onlangs, tot leedweezen aller Vaderland-

lievende Natuuronderzoekers, ons te vroeg

ontrukt; doch wiens naam, zoo lang men
van Wysgeeren fpreeken zal, die hun eigen

Vaderland gekend en deszelfs belangen be-

hartigd hebben , eeuwig leeven zal. Hy
wil dat men wel in agt zal neemen

, „ hoe

,, de Wind , fchoon die op zig zelve geene

„ koude voortbrenge, een Mensch egter ver-

,, koelt, door de warmte weg te neemen”.
Dit heldert die Natuurkundige aldus op.

„ Om dit klaarder te begrypen , zoo on-

„ derftelt, dat iemand zig door fterke be-

„ weging zoo zal verhit hebben, dat hy in

„ een volmaakte flilte warm is tot 100 gra-

,, den , en dat de Lugt rondom zoo iemand

,, gematigd warm is, tot 48 oftot 50 graden.

,, De Klederen die dit verhitte Mensch aan-

5, heeft, en de Lugt, die hem het naasteom-
Hhhhh 2 „ cin-
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,, cingelt, zullen door hem verwarmd wor-

„ den, onderftelt tot 60 graden. Zyn
„ Zweetgaten zullen meer open, zyn Ze-

„ nuwen en andere vaste deelen, watmin-

,, der gefpannen zyn.

„ Als nu dit Mensch blootgeftelt word
aan een Wind , die maar zes voet in één fe-

,, conde voortloopt, zo zal door dien Wind
„ de warmte van 6o graden, daar het Mensch

3, mede omcingeld is, in den tydvanéénfe-

„ conde minuut, van hem weggenomen, en

,, eene , van minder dan 48 of50 graden , aan

3, hem toegevoegd worden ; waar door dat

3, Ligchaam 12 graden om zyne Oppervlak-

3, te zal verkoud worden. Wanneer men nu
3, onderftelt ,

dat zoo een Wind continueert

,

3, zoo moet zulk een Mensch tot in zyn bin-

3, nenfte Ingewanden koud worden, terwyl

3, de koude hem van buiten toegevoegd , elk

3, moment, zoo veel van zyn eigentlyke en

3, innerlyke warmte wegneemt. Zo men
3, nu , in plaats van zulk een warm Mensch

,

„ een Thermometer aan zoo een Wind
„ blootftelt, zoo zal men egter daar geen

3, vermindering van warmte aan gewaar wor-

,, den ; terwyl die Thermometer niet war-

,, mer is dan de Lugt,waar in hy gefield is,

,, of die hem van buiten word toegevoerd”.

Als men deeze aanmerkingen nu toepast

op de natuurlyke gefleldheid van dit Land,
en ’t geitel der Inwoonderen , kan men ge-

reedlyk bezeffen, dat ’er uit die omftandig-

heden veele Ongemakken en Ziekten voort

kunnen fpruiten. Men heeft tog naar on-

ze



van HOLLAND. 1575

ze voorige opgave , volgens de Lysten op
Zwaanenburg en elders gemaakt, hier te Lan-

de, fomtyds op een en denzelfden dag,

des morgens een warmen Zuiden-Wind,
met eene zoele heldere Lugt; op den mid-

dag een Zuid-Westen, met eene dampige be-

trokken Lugt ; en des avonds een Noorden
of Noord-Westen , met Regen , Mist of

Nevel. En dit, fchoon ’t meest in ’t Voor-
en ’t Najaar plaats hebbe, valt egter ook
wel eens voor in ’t midden der Zomermaan-
den. Voegt hierby, dat de koude vogtige

Zuid-Weste Wind, hoewel die in den Zo-

mer uit de Westelyke Streeken fomtyds

warmte aanbrengt, nogtans doorgaans een

walmig of verdikkend Vogt met zig voert.

Dit nagaande , is ’t ligtlyk te bevatten, hoe
’t bykome, dat de vaste deelen en de Vog-
ten in ’s Menfchen Lichaam , door deeze

Lugtsgefteldheid van ons Gewest, onvoor-

ziens verkoud , log en loom worden : en
men kan hier uit met weinig moeite nagaan,

hoe die uitwerkfelen , naar ’t beloop der

Windflreeken over onze nabuurige Gewes-
ten verfchillen kunnen.

Na dus, zoo kort ons doenlyk was, de
werking eener koude en vogtige Lugt, of
der koude en vogtaanvoerende Winden,
voorgedraagen te hebben , laaten wy nu
zien ,

wat , aan de andere zyde , de fchielyk

Opkomende warmte natuurlyk op de gefteld-

heden der Hollanders kan uitwerken. De
invloed van ’t laatfte is niet minder dan die

van ’t eerde, want, gelyk de onverhoeds
Hhhhh 3 op-
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opkomende koude ons flap en loom maakt,
of liefst gezegd eene geftremde loomigheid

in de Vezelen en Vaten veroorzaakt; zoo
brengt eene warmte, welke fcbielyk op ee-

ne koude Lugt komt, eene tegenöverRaand
uitwerkfel te wege. De Vogten die te

vooren , door de koude , dik of inéénge-

drongen waren ; terwyl de Vezelen en Va-
ten gefpannen Ronden , worden in het fa-

menflel der Vaten onverhoeds verdund , en
te gelyk worden de Vezelen en Vaten ont-

fpannen en flap. Hier door verkrygen de

Vogten, in de eerstgemelde omRandigheid,
meerder opééngedrongen

, en minder vlug-

vloeiende zynde , fchiélyk eene meerdere
vloeibaarheid en een ruimer doortogt, dat

vergezeld gaat van een fneller aandrang op
de meest inwendige Vaten. Ter dier oor-

zaake ondergaat het bloed , benevens de

vogten die tot voedinge van het Lichaam
in een geregelden Raat, en als men ’t zoo
eens uitdrukken mag , naar den aart van
ons Klimaat, in eene evenredige werking

waren, eensklaps eene aanmerkelyke ver-

dunning en een heftiger omloop.

Uit deeze fpoedige verandering ontRaan,
vooral in Plethorici of Bloedryke Men-
fchen , zeer gedugte toevallen

; zulks Reept,

daar hun bloed door eene zoo fchielyke op-

komende warmte aangedaan word , meer-

maals, en al dikwils onvermydelyk, eene

beroerte met zig. Van daar veelen dier

onverwagte fterfgevallen in den Zomer,
meest in bloedryke, flerke, en op het aam

zien
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zien zeer gezonde welgefpierde Menfchen.

Hunne Bloedvaten, vast en fterk zynde,

kunnen zig by eene fchielyk opkomende
hitte, niet fpoedig genoeg uitzetten of ver-

flappen , noch hun bloed zig fpoedig genoeg
verdunnen. Daarop ondergaat het bloed

in deszelfs omloop, min of meer, een on-

verhoedfchen ftilftand ; die , zonder eene

fpoedige vermindering van deszelfs aan-

drang, door Aderlaating, kragt van Ademhaa-
ling, of andere ontlasting,een geheelen ftil-

ftand , en verder den dood ten gevolge heeft.

Dit alles toont ten klaarfte, dat de fchiely-

ke Lugtsveranderingen van zeer veel in-

vloeds op onze Landzaaten zyn ; en hoe
meer iemand dit onderwerp nagaat , des te

duidelyker zal hy bemerken, dat ’er, buiten

de reeds opgemerkte gevolgen , in beiden

de gevallen , doch allerfterkst , als eene
fchielyk opkomende koude op eene gemaa-
tigde of hooggaande warmte volgt , zeer

veele andere ongemakken natuurlykuitont-
ftaan.

In zulk eene warme Lugt zyn de poriën

der huid open; en de uitwaasfeming ge-

fchied dan zeer fterk; maar by de fchielyk

opkomende koude fluiten zig die poriën fpoe-

dig, en zy worden famengetrokken : deeze
famentrekking doet voorts de Vogten tot

in de affeheidende Vaten, ( Vafa Secreto-

*m,) verdikken ; en word dus de oorzaak
van veele verftoppingen , die tog de grond-
oorzaaken van meest alle Ziekten zyn. Hier
aan heeft men wel byzonder in dit Land toe

Hhhhh 4 te
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te fchryven , die menigvuldige zwaarmoe-
digheden in ’t Hoofd , den Neus en de

Lugtvaten ; de ongemakken welken hier te

Lande genoemd worden , fchorheid , ver-

koudheid , doffigheid , fcheele hoofdpyn ,

en vooral koude; welker uitwerkingen zoo
algemeen zyn , dat een Geneesheer

,
al heeft

hy maar fobere kundigheden , ’er meestal

wel uit kan met zyn Lyder , lchoon dezel-

ve heete of andere Ziekten hebbe , te be-

duiden , dat hy koude gevat heeft. Deeze
althans is de gebruikelyke benaaming van
zeer veel Apothekers, die zig voor Doc-
ters uitgeeven , en nog algemeener die van
Bakers, Vroedvrouwen , en veele anderen,

onder onze Vaderlanders , die hunne zoo-

genoemde proefondervindelyke raadgeevin-

gen mildlyk uitdeelen. Braave en welge-

iludeerde Geneesheeren zyn egter niet on-

kundig van naauwkeuriger bepaalingen ; en

zy zullen ongetwyfeld met my daarin over-

éénftemmen, dat men dus doende te alge-

meen te werk gaat. Schoon men ruim ge-

noeg beweeren kunne, dat deeze uitwerk-

fels algemeen zyn , en ontflaan uit de on-

regelmaatige getemperdheid van hette en

koude in ons Climaat; zoo is ’t evenwel,

gelyk gegronde Geneeskundigen weeten , ze-

ker, dat ’er nog ontellyke bykomende kwaa-

ien uit gebooren worden; welken, met dat

algemeene en tot befpottens toe herhaalde

gezegde, van koude gevatte hebben, zoo
ligt niet voorby geflapt kunnen worden. '

Men zou gewislyk hier omtrent voorzig-

ti-
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tiger zyn , wanneer men behoorelyk in agt

name, hoe ’er uit deeze uitwerkfelen van
verflopping , verflyving enz. tot de vaste

Vezelen , Zenuwen en Vliezen overflaan-

de, daadlyk eene zugt of affcheiding van
humeuren, tusfchen of in de Ledemaaten,
ontftaan; en een heir van jigtige

, poda-

greuze en zwaarmoedige knaagende pynen
gebooren worden. Deeze pynlyke kwaa-
ien , maar al te gemeenzaam , onder den
naam van vliegende koude

,
jigt of gigt

,

oudtyds Phlerecyn , bekend , en door Ge-
neesmeesters Arthritis 9 Podagra , Dolo-

res Rheurmtici enz. geheeten, kruipen ver-

volgens zoo verre voort, dat ze tot gehee-

le inkrimpingen van zenuwen , tot kramp

en fluiptrekkingen overflaan , en eindelyk

den dood nafleepen.

Begeert men nog een nader bewys van

den grooten invloed der veranderingen onzer
Lugtsgefleldheid , men flaa dan gade, hoe

de uitwerkfels hier van dermaate fterk be-

vonden worden, dat, zoo niet de meesten

onzer Landzaaten , ten minfte die geenen

,

welken ’er by uitftek vatbaar voor zyn

,

dezelven al vroegtydig gevoelig ondervin-

den. Veelen hunner befpeuren by eene

fchielyk opkomende warmte, en vooral kou-

de Lugtsgefleldheid, bj^zonder omtrent de

verandering der Jaargetyden , zelfs dagen

‘en uuren te vooren , door pynen of zinkin-

gen ,
eene gewaarwording, die hun eene

verdere verandering in den Dampkring of

Lugt voorfpelt. Zy noemen dit een Al-

H h h h h 5 ma-
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manach , een Barometer of Thermometer

,

in hun bloed te hebben. En ’t is der moei-
te wel waardig hier op agt te geeven ; na-

dien de invloed van Weer en Wind, in

ons Vaderland, van een weezenlyk gewigt

is, hoedanig de Ziekte ook mogezyn; het

zy dezelve van buiten ingevoerd , of dat ze
ontReekend (Epidemie) zy; ja zelfs in ge-

vallen van wonden , zoo verfchen als ver-

ouderden. Een Geneesmeester, dieditver-

onagtzaamt , loopt dikwerf gevaar van den
bal deerlyk mis te liaan ; en ik heb my by
die oplettendheid altoos zoo wel bevonden

,

dat ik niet twyffele om deeze aanmerking,
op het credit myner Ondervindinge , den
Geneeskundigen nederig aan te beveelen.

Na het dus ver gezegde, wegens den in-

vloed van een kouden en warmen Damp*
kring , en der in dien Raat aangevoerde Lugt

,

hebben wy verder nog te overweegen wat
’er te denken zy , van de natuurJyke uitwer-

kingen van den meestgemaatigden Damp-
kring op onze Landsgenooten. Onze er-

varen Geneeskundigen, die op dit Ruk aan-

dagtig zyn, weeten zeer wel , dat ’er, ook
ten deezen opzichte , niet weinig oplettend-

heid vereischt word , dan ’t is my voorge-

komen , dat ’er nog maar al te veel Genees-

heeren gevonden worden , die genoegzaam
alleen of meest aan de twee voorgemelde

uiterRen hangen blyven. Ondertusfchen

meen ik met grond te mogen beweeren ,dat

veele Ongemakken en Landkwaalen , of,

zoo men wil , bekende Ziekten , voor al die

men
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men Chronici , of kwynende, noemt, zig in

eene gemaacigde LugtsgeJfteldheid ontdek*

ken. Verfcheiden ongemakken die uit éé-

ne der twee voorgemelde oorzaaken, door

eene fchielyke verdikking of verdunning,

door eene verftopping als anderfins veroor-

zaakt waren , komen dan te voorfchyn.

Dit heeft by uitftek plaats in zulke onge-

makken , die door de Lugtsverandering in

’t Lichaam verborgen gebleeven zyn. Som-
tyds ontftaan dezelven uit de eene Lugts-

verandering; maar worden door eene ande-

re tegenovergefielde daarop volgende we-

der verzagt ; en ’t Lichaam behoud van beide

die invloeden iets nadeeligs. Zoodanige

kwaaien kunnen , in fterke Geitellen
,
wel

een merkelyken tyd verborgen blyven ; doch
ze moeten gemeenlyk, in eene beftendig

aanhoudende gemaatigde Lugtsgefleldheid

voor den dag komen , dat veelal de volgen-

de uitwerking heeft
; wanneer ’er hier te

Lande een geruimen tyd agter één gemaa-
tigd Weer heerscht, onder het geblaas van
een zagten Zuiden- of Zuid-Oosten Wind*
en inzonderheid als wy een droogen Zomer
hebben, dan neemen de Vogten in ’t Li-

chaam eene geregelde getemperdheid aan.

Zy worden dunner, meer vloeibaar en ge-

lykmengende. Dit brengt de Lichaamen,
die anders aan eene onregelmaatige getem-
perdheid gewoon zyn, tot eene ongewoone
regelmaatige getemperdheid. Hier uit on-

Itaan dan, vooral in den Zomer, gemeenlyk
verflappingen in de vezelen

; en de verltop-

pin-
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pingen , die zig in den Winter met de Voor-
jaars veranderingen gezet hadden , maar
tot dien tyd als in ’t gras gedooken, onzigt-

baar en ongevoelig gebleeven waren, ont-

binden zig alsdan en komen met geweld te

voorfchyn ; na dat zy in veele geitellen

,

door den tyd alrede verdervelyk geworden
zyn. De Natuur , die tog altyd eene koes-

terende Moeder tot ’s Menfchen welvaart

is , tragt , in die omltandigheden , de ge-

temperde Lugt gretig in teflurpen, of het

ook mogelyk ware de verdervelyke humeu-
ren daar door te verdryven. En dit is, ge-

lyk men hier te Lande in eene aanhouden-
de getemperde Lugtsgefleldheid zonneklaar

befpeurt, niet zelden van die uitwerking,

dat de kwaade humeuren , los wordende

,

des te fterker met de goeden gesten. Van
daar dan daadlyk de heete Ziekten ; en

,

zoo ’er eene Iterke warmte bykomt , de ge-

meene Galziekten ; welken onder ons meest

na Augustus gebooren worden ; in welke

maand de Lugt hier te Lande op ’tgeregcld-

fte is , waar van vervolgens nader.

Zulks word men , buiten dat het zig in de

Steden doet opmerken, vooral op het platte

Land gewaar. Men ontdekt ’er bykans al-

toos in de getemperdfte Zomerdagen, een

uitflag, eene vuurigheid , en veele roode

plekken , die fpoedig opkomen en ook fchie-

lyk weder verdvvynen. In de Geitellen die

zig , door eene geregelde uitwaasfeming , niet

hebben kunnen ontlasten , ontftaan dan

heete koortfen , ja ook wel rotkoortfen;

wel-
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welken , zoo de Natuur of de kunst geene

fterke doorwaasfeming kan opwekken
,

ge-

noegzaam altoos doodelyk zyn. Men agtze

daarenboven buiten dit met reden voor zeer

gevaarlyk; om dat ze, zoo de Zieke ter

krankbedde uitryst , en hy niet volftrekt

geneezen zy, meest altyd den grondflag tot

eene kwynendeTeering,Long- ofBorstkwaal
leggen. Ook leert de ondervinding , dat de

meeste teeringagtige kwaaien zig, in ons

Land, in de getemperdile Zomers ontdek-

ken , zoo ze als dan niet gebooren worden.

En ’t Haat by my vast, dat de alledaaglche

koortfen , en die zoogenoemde traage of
fluipkoortfen, QFehres Lento) , onze Zie-

ken in dien tyd meest altoos verzeilen; daar

men integendeel, in de Voor- en Najaars

Lugtsgetemperdheid
,
(de kwynende Ziekten

uitgezonderd,) de anderendaagfche koort-

fen meer gewaar word. Verder ben ik Hout
genoeg , om , met het geringe gezag , dat ik

my,op myne Ondervinding, durf aanmaati-

gen, te bepaalen, dat de meeste quartana

of derdendaagfche koortfen
,
geen geringe

Ziekten onder ons Landvolk, altoos begin-

nen post te vatten , in de getemperde Lugts-

gefteldheid; en dat een Arts, die met een
geneezing van eene tertiana of anderendaag-

fche koorts worftelt , in het getemperde
Zomerfaifoen , meer tegenftands ontmoet,
‘dan by de verandering der Jaargetyden.

Tot hier aan toe heb ik meestal gefpro-
ken van de gemaatigde Lugtsgefteldheid in

den Zomer; dat wy nu nog nagaan, hoe-

da-
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danig een invloed dezelve op onze Land*-

zaaten in den Winter hebbe. Men zegt

dat het frisch Weer is, als de Lugt zig hel-

der vertoont , en ’er een Noord-Ooste Wind
waait. Dit is ook waar voor gezonde ge-

itellen ;
de Ademhaaling is ligt en vry ; en

de beweeging der Ledemaaten zyn lugtig.

Maar de zulken die teder van Longen zyn

,

en vooral die de eene of andere verborgen
Ziekte voeden, ondervinden wel dra, dat

die fyne Lugt nadeelig voor hun geftel is.

Hunne humeuren worden fchielyk vlug, en
willen zig fterker beweegen dan zy kunnen;
’er ontftaan priklingen , kuchingen , en in

de kinderen gewis verkoude fnotrige uit-

vloeijingen. Dat Weer is frisch
!

ja. Maar!
maar! wat is die helder waaiende Noorde-
Wind eene fcherpe roede voor het geftel

onzer Hollanders ! Ik durf naauwlyks voor-

ftellen, het geen ik desaangaande vermoe-

de : best waag ik het , vraagswyze. Zou die

Noorde-Wind ook verdervelyke ftoffen aan-

voeren, welken in onze poriën en Vaten
indringen; of zou deszelfs fcherpe fynheid

alleen de Lugt dermaate verdunnen , dat

wy zyne aankomst lang te vooren in onze

Lichaamen gewaar worden? Een van bei-

den moet waar zyn; daar het onder onze

Landzaaten , in welker geftellen de Jigt-

ziekten en de gevolgen van verkoudheden

heerfchen, zoo algemeen is, dat zy, dagen

te vooren , den invloed van den Noorden-

wind gevoelen. Ook is ’t , voor zoo veel

ik op myne ondervinding iets mag voordraai

gen,
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gen, b}ma een vaste regel, dat de meeste
teeringagtige geftellen , vooral dezulken,

welken die kwaal in verrottende Longen
voeden, fterven voor de aankomst of het

vertrek van Noordlyke Winden. En dit is

de reden dat de Lyders , aan deeze of ande-

re kwynende Ziekten, altoos beeven voor
de maanden Maart en November, als zyn-

de , volgens ’t algemeene gevoelen, die Maan-
den, in of omtrent welken de meeste Noor-
de-Winden waaien ; dat egter naar onze
Tafelen, in de Maanden April en Oótober
plaats heeft; ’t welk met den Zonneftand
nagenoeg overéénftemt. Omtrent die ty-

den en byzonder in ’t Voorjaarfaifoen , ont-

ftaat mede de Kinkhoest der Kinderen , aan

welk ongemak zy dikwerf den geheelen Zo-
mer fakkelen; en waardoor veele Wigten,
als het zig in de warmte fchielyk ontdekt,

ten grave gefleept worden. Zoo dit nu af-

hinge van de fynheid des Winds, dan zou
men ’t by Ooste-Winden insgelyks gewaar
worden. Doch deeze doet ons minder aan

,

en laat zelden kwaade gevolgen agter. Is

’er dan lloflyk iets byzonders in den Noor-
den-Wind? Ik durf het niet volftrekt be-

paalen; dan dit weet ik zeker , dat deeze

Wind een meer dan gemeenen invloed

heeft, op Menfchen, Dieren en Planten.

En ’t is ieder een bekend, dat de Boom- en
‘Plantgewasfen , in ’t Voorjaar, als de Noor-
de-Winden komen, een geweldige fchroei-

jing ondergaan
;
ja dat een lchraaïe Noorde-

Wind, zelfs in den Zomer, alles doet ver-

dor-
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dorren wat in die Rreek Raat, welke hy
doorloopt. Wanneer men dit gacieflaat en
te gelyk agt geeft op de uitwerking van het'

Noorderlicht, word men waarlyk opgeleid

om te vermoeden, dat de Noorde-Wind,
buiten de gewoone uitwaasfemingen van on-

zen Dampkring, waarmede hy zig noodwen-
dig moet vereenigen, ook met zig voert,

eene byzondere fcherpe , om zoo te fpree-

ken, roostende of fchroeiende floffe, die

zig op onze deelen vastzet. Maar wie zal

ons zeggen welk eene vloeiRoffe deeze

Wind dus aanvoert? Wie weet of de alge-

meene toevloeijing der Magneetifche of
ZeilReenkragtige vloeifloffen naar het Noor-
den ’er niet onder werke ? Maar ik flap ’er

af, met erkentenisfe myner onkunde; om
de overige natuurlyke uitwerkingen onzer

LugtsgeReldheid, ten nadeele der gezond-

heid, verder na te fpeuren.

Onder alle de byzonderheden welken
daaromtrent nog in aanmerking komen , is

’er niets dat meerder invloeds op onze ge-

itellen heeft, dan de Dauw in de allerlief-

lykfte Zomerdagen ; wanneer wy hier te

Lande, gelyk in ons Eerfte Deel gebleeken

is , meermaals een vry Herken en fchie-

3yk opkomenden Dauw gewaar worden.

Ten aanzien nu van deezen Dauw Raat te

melden , dat ’er geen reden zy om denzel ven

,

zoo als die , in eene getemperde LugtsgeRel d*

heid , uit de Aarde opryst , fchadelyk te

agten ; doch ,
als men de bekende ongefla-

digheid van den Dauw nagaat , bevroed

men
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men terftond , dat deszelfs uitiverkfelen

ook zeer ongeftadig moeten zyn , dat ver.

fchillende gevolgen kan hebben. Wyders
valt ’er op den Dauw, zoo als dezelve in

ons Lugtgewest vermengd word
, met de

uitwaasfemingen van onze Moerasfen , en

in den Zomer rottende en gestende Poe-

len, al vry wat aan te merken; waarby
dan tevens de verdere uitwaasfemingen

van onze Meeren, Rivieren en Zeeën me-
de in agt genomen dienen te worden. En
’t nagaan deezer uitwerkingen leid ons als

met de hand, tot het onderzoeken der voor-

naamfte omftandigheden , die tot de ge

-

Reldheid van ons Land behooren , voor
zoo veel zy inkomen , als Hoofdbronnen
onzer Landziekten

; waarom wy ’er te meer
afzonderJyk op ftaan zullen blyven.

Maar eer ik dit onderwerp , die uitwaas-

femingen hier te Lande betreffende , aan-

vang, komt by my in bedenking, of ik wel
ofkwaalyk doe, met, ter verkortinge, voor-

by te gaan, een aantal van waarneemingen

,

die op de gemelde uitwaasfemingengemaakü

zyn. Ik aarfel, om hier in eene juiste be-

rekening van de hoeveelheid van het geval-

len Regen-Sneeuw-of Hagel-Water te tree-

den; mitsgaders eene voldoende bepaaling

op te geeven,wegens de betrekking die zulks

tot de byzondere ligging van onze Poelen

óf Meeren hebben kan. Uit eene naauvv-

keurige opnoeming hier van
, zou men ,

’t

is waar, misfehien den meerderen of min-

deren invloed van onzen Dampkring , door
III. deel. liii.i de
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de onderftelde uitwaafeming, in dit; of dat

gedeelte van ons Gewest, moeten bepaa-

len. Dan om des aangaande recht uit te

fpreeken ;
ik heb ’er ten aanzien van den

kleenen omtrek van ons Holland niet veel

mede op ; en ik kan tot nog niet in ’t be-

grip vallen, dat het mogelyk zy , dit zoo
byzonder te bepaalen. Veelligt zyn ’er

bepaalende oorzaaken , welken van die Di-

ftrikten afhangen; doch ze kunnen, myns
oordeels, uit hoofde van de ongeftadige en
oogenbliklyke vermenging onzer Dampen

,

nooit ftelkundig bepaald worden. Daaren-
boven vind ik my, lettende op de onver-

mydelyke uitgebreidheid, welke het boe-

ken van die waarneemingen en de daar uit

volgende redeneeringen zou beflaan , als

gedwongen om ’er van af te zien. Onder-
tusfchen zullen ’er zig van zelven , terwyl

wy ons by het zaaklyke houden
, nog al

etlyke merkwaardige byzonderheden op-

doen , die in het voornaame van dit onder-

werp te pasfe komen.
Zeker is het (om hier mede dit onder-

werp aan te vangen ,) dat de uitwaaslemin-

gen der Zee voor onze Kusten , het zy de
Winden koude of warme Dampen aanvoe*

ren , het zy het Klimaat die onderfcheidin-

gen in den Dampkring aantoont , of dat

zelfs de Dampen van andere Gewesten aan-

gevoerd worden. Zeker is het

,

zeg ik,

dat de uitwaasfemingen der Zee , in alle

Jaargetyden, het zy Winter, Lente, Zo-
mer of Herfst, altoos haaren tol aan de

ver-
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verhevelingen betaalen; en dat ’er Holland,

aan Zee liggende , niet weinig in deele.

De algemeene bepaaling die 'er de Na-
tuurkundigen op maaken , komt hoofdzaak-

lyk hier op uit: dat men de uitwaasfemin-

gen der Wateren, over den geheelen Aard*,

bodem , nagenoeg Hellen kan op een balven

duim , min ofmeer , daags ; vooral indien men
’t Land en ’t Water even breed beraamt.

Wanneer men nu Holland , dat men vol

uit wel doen mag, fchatte op zoo veel Wa-
ter als Lands , dan zal men wel mogen
Hellen, dat ’er, in eene zekere evenredig-

heid , zoo veele Dampen over Holland uit-

waasfemen, als naar gerade ruim genomen
over de geheele Waereld. Dat is, om hier

tog klaar te zyn , dat ons Land om zyne ge-

Heldheid ,
voor zyn deel , natuurlyk zoo veel

meer ontvangt, als andere Landen van die

zelfde grootte , doch van een ander Lugt-

geHel , minder verkrygen ; doch , ter even-

redige berekenihge met de uitwaasfemingen

over den geheelen Aardbol , zoo, dat alles

tot evenredigheid gebragt worde.

Als men nu verder, volgens de aangeno-

men natuurkundige berekeningen
, beweert

,

dat ’er met het nedergevallen Regenwater
veel minder op onzen Aardbol wederkomt

;

dat gevolglyk alles , wat ’er uitgewaasfemd

word, dus niet tot ons wederkeert; zoo
word men, als men dit tot den geheelen

Aardbol overbrengt, naar die berekenin-

gen
,
geleid , om te Hellen dat ’er drie vier-

den van te kort komen. ’Er moeten dan

liiii 2 drie
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drie vierde deelen , zoo men wil , in de
Lugt blyven zweeven , of, ’t geen aannee-

melyker fchynt, door de Menfchen , het

Vee en de Planten , ingeflurpt worden.
Zoo dit, dat bondig genoeg betoogd kan
worden, waar toe ik my, volgens het ge-

fielde Plan, niet kan inlaaten, doorgaat,

dan blyft ’er in ons Holland, van de vier

deelen uitgewaasfemd Water , flegts één

deel in den Dampkring; en de drie overi-

ge deelen blyven in de Menfchen , het

Vee en de Planten , Aarde en Water ver-

fpreid ;
of, ’t geen ik ’er gerust byvoege , ze

keeren grootlyks weder tot onze Zee en Wa-
teren, eer ze in de hoogte opgeheven zyn.

Naast deeze Helling, die op de gemeenst

aangenomen gevoelens rust , hebben wy
verder het oog nog te Haan, op de meer
of min vlugge uitwaasfeming der Water-
dampen in ons Land. ’t Is tog bekend dat

eene fchielyk opkomende koude , of hette

,

byzonder werkt op de verdikking en ver-

dunning van den Dampkring
;

gevolglyk

moet ze ook byzonder werken op de uit-

waasfemingen der Wateren ; dat derhalven

wel in agt genomen behoort te worden.

Als men naauwkeurig let op de doorgaans

zwaare drukking van onzen Dampkring,
zal men ligtlyk opmerken ,

dat de Dampen

,

uit de Zee en Wateren uitwaasfemende,

by ons minder fpoedig opgeheven worden,
dan in die Landen, daar de Lugt fyn en

ligt is. Hier uit volgt dan , dat, fchoon

’er, ingevolge de opgegeeven berekening,

over
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over ’t geheel, zoo veel Waters in de uit-

waasfemingen verlooren gaat, dat dit nog-

tans in Holland langzaamer gefchied. Dus
3yd de berekening, ten onzen opzichte,

eenige uitzondering; dat ook overéénkomt
met het geen wy in ons Eerfte Deel , over

de hoeveelheid van ’t gevallen Regenwa-
ter, bygebragt hebben ; waar uit men wy-
ders met ons heeft af te leiden, de reden,

waarom ’er meerendeels zulk eene menigte

van Waterwolken , Nevelen en Dampen
over ons Land zweeft. Eenflemmig hier

mede, befpeurt men ’er ook, aan onder-

fcheiden plaatfen , de verfchillende uitwerk-

zelen van. Hier in mag men zeggen ligt de

reden, waarom men te Amfterdam dikwils

Keelontfteekingen en andere kwaaien ont-

dekt , daar men veeltyds in ’t nabuurige

Haarlem niet van weet. Zoo was ’er in ’t

Jaar 1775 , binnen Amfterdam
,

genoeg-

zaam geen huishouden , daar men geen

Zieken aan rotaartige Koortfen, van meer
of minder gevaar, Bedlegering vond, waar
aan ’er ook vry veelen geftorven zyn ; terwyl

men zulks in een minderen trap te Haar-

lem befpeurde, en ’er te Leyden volftrekt

niets van dien aart heerschte. Even zoo
heeft men , aan den Maaskant , fomtyds
heerfchende Rotkoortfen ; als men ’er in

Noordholland
,
en langs de Zuider*Zee , niets

van weet. Daarentegen heeft men in Noord-
holland , veelmaals , een verdervelyken Scor-

butiken uitflag,met daaraan verknogte kwy-
ningen ;

die weder aan den Maaskant en
I i i i i 3 voor-
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vooral in ’t hooge gedeelte van Zuidhol-

land , niet heerfchen. Op deeze en foort-

gelyke waaragtige ondervindingen , mag
men met reden vastftellen , dat zulke on-

derfcheiden uitwerkfelen afhangen , van

den, naar de gelegenheid der plaatfe, ver-

anderlyken invloed der uitwaasfeminge on-

zer Aarde en Wateren , in vereeniginge

met den algemeenen Dampkring.
Met opzicht tot dit onderwerp verdient

ook onze aandagt , het berigt van éénen my-
ner Vrienden, een ervaren Arts

;
getuigen-

de, hoe ’er in Gelderland opgemerkt word,
dat eene heerfchende ontfteekende , of Epi-

demike, Ziekte, wanneer dezelve aldaar ont-

yftaat, zig gemeenlyk over eene uitgebreide

Landftreek , en veelal over de geheele Pro-

vincie , verfpreid. Dit fchynt Gelderland

meer eigen dan Holland; alwaar men zeer

zelden eene doorgaande Epidemie over de

geheele Provincie vind: dezelve heeft zig

integendeel , van onheugelyke tyden af

,

bykans altoos nu in de eene dan in de an-

dere Stad, zelfs by pesttyden, gevestigd;

als uit de veelvuldige aantekeningen van

Pesttyden , in byzondere Steden van dit

Land , duidelyk beweezen kan worden.
De Hooggeleerde van doeveren , de ge-

zondheid van Groningen zoo treflyk betoo-

gende, heeft, wegens Vriesland, hierom-
trent ook zeer gewigtige aanmerkingen,
der leezing , ter opheldering van myne
aanmerking overwaardig. Als men deeze

waarneemingen met elkanderen vergelykt,

is
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is ’er dan niet uit af te leiden , dat dit uit-

werkfel afhangt van de ftreek , die eene
met verdervelyke Ziekteftoffen bezwanger-

de Lugt neemt? of van die fchadelyke uit-

waasfemingen , welken de Dampkring inde
eene ftreek meerder opflurpt dan in de an-

dere ? En zoo hangt dan ook het verdere

onregelmaatige van veelen dier uitwerkfe-

len
,
(voor zoo verre men hier op de Ziek-

ten , welken uit de medegevoerde en uit

het Land uitwaasfemende Dampen ontftaan

,

te letten hebbe,) grootlyks af, van de on-

regelmaatigheid der verhevelingen , der

uitwaasfemingen en der veranderlyke Wind-
ftreeken. Ik zeg, voor zoo verre ; want,

en hierop dient gelet te worden ,
’er kun-

nen oorzaaken van buitengewoone Ziekten

liggen , in een byzonderen tak van Handej
of Fabriek, of de zeden en huishouding van

dit of dat Diftrikt. Hier toe kan men , by
voorbeeld , brengen , onze Droogmaake*
ryen , de Veenplaatfen , de Hennepwer-
kers, Spinders, Loodgieters, Koperflagers

,

en met één woord allerleie Ambagten van
een gelyk aanhoudenden arbeid ; waar van
veelligt in ’t vervolg nog wel iets naders.

Laaten wy tegenwoordig bepaalder we-
derkeeren tot ons voornaame onderwerp.

Het ftaat, uit kragt van ’t voorgemelde,
vast, dat de Zee geduurig eene zekere

• hoeveelheid Waters over Holland uitwaas-

femt; en wel het grootfte gedeelte over ’t

Land , dat naast aan of digtst by Zee gele-

gen is. Maar dit gefteld zynde, komt ter

Iiiii 4 over-
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overweeginge , in hoe verre men die uit-

v/aasfeming , afzonderlyk
, voor- of nadee-

lig hebbe te noemen? En zulks geeft aan-

leiding tot de vraag, of ’er buiten den reeds

betoogden invloed van den gemeenen Damp-
kring en deszelfs veranderingen, in de Zee-

dampen, of de uitwaasfemingen der Zee,
eene Boflyke zelfBandigheid zy, die eene
Land-eigen Ziekte of ongefleldheid te we-
gen brengt ?

’t Is zekerlyk voor eene ten overvloede

beweezen zaak te houden, dat het Zeewater
eene zekere hoeveelheid van gemeen Zout,
met een Bitumineus bitter, of een aardagtig

Zwavelmergel , van een byzonderen aart be-

zit. Naar uitwyzen der Scheikundige proe-

ven, heeft ons Zeewater minder Zout in

zig dan dat van andere Zeeën. Wy hebben
het, volgens onze proeven, op een der-

tigBe gedeelte gefield
; en aangeduid hoe ’er

reden zy om te denken, dat ons Zeewater
met meer Zout bezwangerd is, naarmaate

dat het verder van onze Kusten af gefchept

worde. Doch het zy hier mede zoo ’t wil;

het geen we ter dier gelegenheid gezegd

hebben, geeft ons gronds genoeg, om ’er

ter deezer plaatfe uit af te leiden , dat de

Zee ,
met die Boffen natuurlyk vermengd , en

bezwangerd zynde, die vermengde Boffen

te gelyk met haare Waterdampen , uitwaas-

femt ; en gevolglyk haare fyne Zoutdeel-

tjes ook mededeelt aan de Lichaamen, die

door den Dampkring gedrukt worden. Dee-
ze Zoutdeelen nu bezitten, volgens de Bei-

jing
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ling der Scheikundigen , een zuur van
Zout, (Jcidurn Salis ,) ’t welk, met Salpe-

terzuur tot verzadiging gebragt zynde, een

Salpeterzout gebooren doet worden. Voorts

heeft ’er, volgens hen, in het Zeezout,

buiten het gemelde zuur , nog plaats eene

fcherpe olieagtige , bitteragtige Bitumineuze

ftoffe, die, in het zelve vermengd, me-
dewerkt; en aldus met de Verhevelingen

,

uit de Zee opgereezen , vermengd word.

Deeze bepaalingen gaan ver, en vereifchen

al vry wat onderzoeks; maar ’t lust my
niet ’er zoo bepaaldlyk in te treeden. Ik

flaa wel toe eene verfchillende foort on-

der de Dampen , naar gerade dat ze uit dee-

ze of geene Landen of Zeeën opryzen ; en

dus twyffel ik ook niet aan eene werkdaadi-

ge ftoflyke uitwaasfeming der Zee ; maar ’t

loopt my wat hoog , derzelver vermenging

,

zoo afgefcheiden in de Lugt, zoo juist te

bepaalen. Liever neem ik hier toevlugt

tot het algemeene mengfel, als een Chaos
onder een ; befchouwende deeze vermen-
ging met onzen beroemden gaubius , als

een Regnum Chaoticum. Ook zal het in

’t weezenlyke der zaake niets doen, ter

oplosfmge der voorgemelde vraage
, wel-

ke eenvoudig hier op uitkomt: veroorzaa-

ken de Zeedampen uit onze Noordzee ,

door hunne natuur-eigen ftoffen, ook by-

zondere en wel nadeelige Ziekten in dit

Land?
Zeer veelen, zoo niet de meesten, onzer

Geneesheeren zyn hier aan de bevestigende

I i i i
i 5 zy-
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de hol» zyde , daar zy ’er de hoofdoorzaak der Scor-
land* butike of fcheiirbuikige Ziekten uit afleiden ,

natie
°** ten m ^ n^en in ftoflykheid der Zee-
dampen al vry wat oorzaakenvan Ziekten
Hellen; dan myne ondervinding en over-

denking leid my veeleer tot de ontkennen-
de zyde. Als ik nagaa , hoe bykans alle

onze Hollanders, die aan de Zee en aan de
Zeeboezemen woonen, by uitftek frisfche

gezonde geitellen zyn ; en dat veelen
, ja

de meesten onderhen
,
een hoogen gezonden

ouderdom bereiken, kan ik dit algemeene
gevoelen zoo gereedlyk niet toeftemmen.
Ook beantwoord het denkbeeld , dat de
uitwaasfeming der met bitteragtig Zout be-

zwangerde Zeedampen, het Scorbut of de

Scheurbuik zou veroorzaaken , in geenen
deele aan den uitflag van herhaalde waar-
neemingen ; daar men by ondervinding weet

,

dat de flymerige Scorbutike Klieren , vooral

in aankomende Kinderen, door het drin-

ken van Zeewater herfteld worden. Ik heb
althans dit middel beftendig, met een ge-

wenscht gevolg, aangepreezen , en gezien

dat het gebruik de bedoelde uitwerking

heeft , indien men de Kinderen ’er maar
toe krygen kan , om één of twee glazen

daags te drinken ; mits dat men wel weete

dat de Klieren met geen fterke verhardin-

" gen bezet zyn. Wyders kan ik hier niet

wel nalaaten , de ongegrondheid van het

gevoelen , dat de Zeedampen in fommi-

ge Steden zeer fchadelyke Ziekten te we-

ge brengen , te betoogen , uit een aller-
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voldoenendst berigt van den Wel Ed. Heer

j. kluit , in den Briel woonagtig. Die
Heer heeft my dermaate in flaat gefield

,

om myn voorlang gekweekte gevoelen , door

nieuwe bewyzen , te bevestigen , dat ik my
ten hoogfte verpligt agte, hem myne open-

lyke dankzegging voor de door hem aange-

wende moeite te betuigen. Het verveele

den Leezer niet dit berigt genoegzaam in

zyn geheel geplaatst te zien; te meer, daar

het zoo bondig ter zaake doet als mogelyk
eenig berigt tot nog gedaan heeft. Dit zyn

’s Mans woorden.

„ Zonder den minden grond , is het voor-

ingenomen gevoelen, dat ’er by eene me-
nigte Inwoonders van onze binnen Provin-

cie heerscht , dat men namentlyk in den
Briel, om de nabyheid der Zee, eene on-

gezonde Lugt inademt ; en dat men, daar

zynde, reeds als in Zeeland is ; ja dat , daar

ter plaatze, wel degelyk de Zeeuwfche Koort-

zen regeeren , over welke ongegrondedenk-
beelden ik my dikwijs verwonderd heb.

Men geeft voor , de Lugt is alhier een
weinig hard, en de grond en het water
brak (*). Doch voor een oogenblik gedeld
zynde, dat ’er hier ter plaatze eene harder

Lugt als elders was, wat reden is ’er dan
dat men in ’s Hage, Maaslandfluis en an-

dere plaatzen , die even zoo naby, ja zelfs,

by voorbeeld , den Haag en Leyden aan de

Zee

o Zie BOXHORN, Toneel van Holland , bladz*

283
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Zee gelegen zyn , dat die plaatzen , zeg ik

,

zagter Lugtftreek gewaar worden dan wy
in den Briel? Zou, indien de gevolgtrek-

king van de nabyheid aan de Zee door moest
gaan, de Lugt van den Haag en Leyden
niet ongezonder moeten zyn? Wy ontken-
nen niet dat de grond alhier brakker is dan
binnen in de Provincie; daar meest veen-

agtige, ligte en zoete gronden zyn. Doch
ik behoeve niet te herhaalen ’t geen we-
gens de vruchtbaarheid onzer gronden ,

vooral met betrekking tot de Mede, be-

kend is
; maar ik moet , ter ontzenuwing

der tegenwerping , alleen zeggen , dat hier

uit nooit eenig nadeel aan de gezondheid

word ontdekt: waar by wel zeer uitdruklyk

moet opgemerkt worden , dat , wat het

water betreft, men hier zulk goed Welwa-
ter heeft , als elders in geheel Holland.

Zelfs is het Rivierwater , voor deeze Stad

,

zoo min zout
,

(uitgezonderd by hooge
Vloeden en langduurende Ooste-Winden,)
dat de Schepen , die alhier op de Rhede lig-

gen, by laag water hun Provifiewater ’er

van opdoen. Dampige noch moerasfige

ftreeken heeft men hier niet; alleenlyk zou-

de ik Hellevoetfluis daar van afzonderen. Het
water gaat hier maar 5 a 6 voet op en ne-

der, en geen 15 a 16 voet, gelyk in Zee-

land ; waar door men dan alhier ook be-

vryd is , van die fchadelyke Dampen en on-

meetbaare Slikken, welke met het afloopen

der Ebbe rondom de Provincie Zeeland ge-

vonden worden.

„ Men
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„ Men woont hiervryen luchtig* en men
ademt ’er, onder een aangenaamen en vrien-

delyken ommegang, eene frisfche lucht;

waar toe het doorftroomend Maaswater niet

weinig toebrengt, benevens de aangenaame

verkoeling, die men in de heete Zomerda-

gen, in eene kleene wandeling naar den
Maaskant, gewaarwordt; en dus niet zeld-

zaam de Rivier met eene menigte van Sche-

pen als bedekt, het oog met aangenaame
gezigten tot zig trekt. Wanneer ik nu hier

op acht fla , heb ik billyke reden om te

moeten betuigen, dat het my voorlang heeft

tegen de borst geftooten
, ja verveeld, dat

men zoo ongunftig over ons Klimaat dacht:

en ’t heeft my ook te meermaalen gelegen-

heid gegeven, om deswegens nauwkeurige

waarneemingen te doen ; ten einde de Wae-
reld te overtuigen, dat de Brielfche Lugt
de gezondfle van ons Vaderland kan eve-

naaren.

,, Ik nam derhalven,in den Jaare 1767,
de moeite om zelve op te neemen,’t getal der

Huizen en openbaare Gebouwen binnen

deeze Stad, en der Inwoonders , die in de-

zelve gevonden wierden.

„ ’Er waren toen door my opgenomen 941
Huizen en Gebouwen ; die bewoond wier-

den door 602 paaren getrouwde, en door

188 ongetrouwde Burgermans, mitsgaders

439 ongetrouwde Burgervrouwsperfoonen

,

benevens 1544 Kinderen ; en het geheel

getal der Inwoonders bedroeg toen 3861
Perfoonen

;
de Militie , daar weinig ge-

trouw-
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trouwde onder waren , ’er by gerekend.

Vervolgens nam ik de moeite, om, van den
Jaare 1747 tot 1766 ingeflooten

, op te

neemen, ’t getal der getrouwde Perfoonen,

en dat der gedoopte Kinderen , benevens

eene Jyst der Overledenen. Uit die twin-

tig jaarige lyst bleek my , dat ’er in den
voornoemden tyd, binnen deeze Stad, wa-
ren gedoopt 2163 Kinderen; en in deezen

tyd overleden 2422 Menfchen; dus waren
’er 259 Perfoonen meerder overleden, dan
gebooren of gedoopt.

,, Doch de oorzaak van ditverfchil ont-

dekt zig,in de Jaren 1747 en 1748; in welke

twee Jaaren alleen ’er 247 Perfoonen meer-

der zyn geftorven dan gebooren ofgedoopt.
Maar men gelieve daar omtrent op te mer-
ken, dat men in die Jaaren alhier belast was,
met een gebilletteerd fterk Guarnifoen

, be-

ftaande meest uit Bergfchocten ; die, door
hunne ruwe manier van leeven

, zoo wel te

Gornichem als te Breda , in deeze Stad en

elders , meest allen zyn uitgeftorven
; om

nu deeze byzondere buitengewoone fterfge-

vallen van het Schotfe Guarnifoen aftefny-

den , zoo nam ik de laatfte tien Jaren , en be-

vond dat ’er in dien tyd waren gebooren 1086
Kinderen, en maar 1019 Perfoonen overle-

den; en dat dus het getal der Geboornen

67 meerder was dan dat der overledenen.

Hieruit blykt dan klaar, dat, in de laatfte

tien Jaren, door elkander, jaarlyks 102
Perfoonen zyn geftorven. En deeze door

38 gemultipliceerd zynde, zal men het Fa-
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cit bevinden te zyn 3 876; en dus nagenoeg

overéénkomende met 3861; dat het ware

getal derlnwoonders binnen deeze Stad was:

welke regel zeer wel ftrookt met de uitre-

kening van den Heer busching (*); wor-

dende hier door ten vollen beweezen dat

’er, binnen deeze Stad, geen meerder Men-
fchen flerven, niet alleen dan in Neder-

land, maar zelfs dan in het voor gezond
vermaarde Duitschland.

„ Dit ons getal van de overledenen , te-

gen de nog leevende , is waarlyk klein. En als

men van de twintig Jaaren , de twee groot-

ffce flerfjaaren van 1747 en 1748, afrekent,

dan blyven de in de agttien Jaaren 1982 over-

ledenen , tegen de nog leevende
, te liaan

als één tegen 35-^: en rekent men de 20 Jaa-

ren vol , dan komt het getal der overlede-

nen door één, Jaarlyks op 12 1 ; en dat der

overledenen wyders tegen de nog leeven-

den als 1 tegen 32. Ik twyfel nu niet, of
dit klein getal overledenen tegens deleeven-

den, naamlyk als 1 tot 32, zal zeker der

oplettendheid waardig zyn ; te meer , als men
dit vergelykt met de keurige Verhandeling

van den Wel Ed. Geflr. Heere r. paluda-
nus, over het getal der Inwoonders van de

Stad Alkmaar ; welker getal van Menfchen
tot de Jaarlykfche geftorvenen Haat , als

i tot 2i-£. Dit different is waarlyk groot.

Maar geloof , myn Heer ! dat men altoos hier

ver-

05 Zie busching Qeogr. III. D. 4de ftuk,pag.
218 1.
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vermyd heeft , het Jaarlyks getal der over-

ledene Menfchen in de Jaarboeken te doen
plaatzen; om dat derzelver getal, tegen dat

der eigentlyke Inwoonderen , altoos zeer

gering is voorgekomen. Verder moet, niet

zonder reden, te deezer plaatfe bygebragt

worden , ’t geen zekerlyk ter verwondering
ftrekken moet , en hier van gewigt is , dat

’er, op den 29 Juny 1770, binnen deeze

Stad in Guarnizoen zyn gekomen vyf Com-
pagnien van het tweede Battaillon van den

Luitenant Generaal, Grave van rechte-
ren, die, tot op den 11 April 1772, al-

hier zyn gebleven ; en toen geëmplaceerd

door het eerfte Battaillon Schotten van den
Generaal Majoor gordon; die wederom , op
den ii April 1773 , zyn vervangen door

tien Compagnien van het derde Regiment
van oranje Nassau , welke thans , A°. 17745
alhier nog Guarnifoen houden. En dat nu
wyders van de eerstgemelden , in den voor-

noemden tyd van twintig Maanden, maar
drie Perfoonen zyn overleden ; dat van de

zeven Compagnien Schotten, in den juis-

ten tyd van één Jaar, dat dezelven hier ge-

legen hebben , Man , Vrouw noch Kind ge-

ftorven is; alleenlyk is ’er één Man in ’t

Hospitaal agter gebleeven , die aan de gevol-

gen van Kinderziekte overleden is. En dat

eindelyk van de thans alhier in Guarnifoen

liggende tien Compagnien van het derde

Regiment van oranje nassau, tot den 1 Ja-

nuary 1774, mede geen één Man geftor-

ven is. Ten overvloede zoude ik hier nog
by

)



van HOLLAND. 1603

by kunnen voegen , dat ’er van het eerfte

Battaillon van den Luitenant Generaal

lindman, federd April 1757 tot Novem-
ber 1762 , zynde ruim vyf en een half

Jaaren , dat het zelve diestyds alhier gele-

gen heeft , alleen maar zes Man overle-

den zyn ;
waar van ’er één aan eene lang-

duurende teering, en nog een ander aan

razerny
,
geftorven is.

„ Zie daar, myn Heer! drie of vier op
elkander gevolgde voorbeelden , van wel-

ke mogelyk geen wedergaê in ons Vader-

land zal gevonden worden ; te meer , de-

wyl de meeste Ziekten zig toch openbaa-

ren by verandering van grond en woon-
plaats. En het is bekend , dat de voorge-

melde Militairen, meest allen
, of Schot-

ten of Duitfchers zyn; waar uit ik dan ook
met zeer veel geloofbaarheid befluiten mag,
dat de Lugt, die men in den Bricl inademt,

zoo ze al niet voor de gezondfte te hou-

den zy, tegen de gezondfle van Nederland

kan gefield worden. Evenwel ben ik niet

dwaas genoeg om daar uit te befluiten , dat

alhier niet zoö wel als elders, in ons Va-
derland, heerfchende Ziektens kunnen re-

geeren , die eigen aan onzen Landaart zyn.

Maar dit is ook waar, dat ik al federd lan-

gen tyd zeer naauwkeurig opgemerkt heb,

dat, zoo wanneer ’er in de Lente of Herfst
Verkoudheden , Galkoortzen of anderen-

daagfche Koortzen regeerden, dezelven in

nabuurige plaatzen van ons Vaderland ruim
zoo fterk grasfeerden, als hier. En wan-

III. deel. Kkkkk neer
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neer ik, met kundige Doftoren onzer Stad,

over de natuur en oorzaaken der Herfst-

koortzen gefproken heb, verzekerden de-

zelven my, dat ze in den Briel niet zoo
zeer af te leiden zyn van eene kwaade LugJt

of Zeelugt, als wel van de flegte gewoon-
te van den Arbeidsman ; die , des daags

door de hitte der Zonne en zyn arbeid

verhit zynde, des avonds zig in de Lugt
ftil zittende voor het huis begeeft ; waar
door dan des daags het bloed verhit, en des

avonds de uitwaasfeming belet wordende,
de voorfchreeven Koortzen gebooren wor-

den , en dat zulks zoo is , bewyst de onder-

vinding, want niet de fatfoenlyke of liefst

de op hunne dieet levende Inwoonders;

maar de geringe lieden in deeze Stad, wor-

den grootendeels door die Herfstkoortzen

aangedaan ; en dit bewyst nagenoeg , dat

dezelven van hunne levenswyze , en niet

van de byzondere Lugt alhier, af te leiden

zyn”. Dus verre het berigt van den Wel
Éd. Heer kluit.

Wanneer men nu dit berigt overbrengt

op myne Helling, te weeten, dat de uit-

waasfeming van onze Zee zoo fchadelyk

niet is, ten minften geen algemeen Scorbu-

tik uitwerkfel heeft , zal men ’t voor my
bykans beflisfende vinden. Het ftrekt tog

niet weinig ter ftaavinge van myne gedag-

ten , te kunnen aantoonen ,
dat ’er zig onder

zulk een aanzienlyk getal Militairen
, en

dat meerendeels geitellen aan ons Klimaat

ongewoon , zoo weinig invloeds van die
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algemeen gefielde fchadelykheid onzer Zee-

jugt, vertoond hebbe. Ln men ziet ’er

wyders, met opzigt tot de Inwoonders of

eigentlyke Landzaaten, uit, dat men gro-

velyk gedwaald heeft en nog dwaalt, in de

voornaamfte Landkwaalen byzonderlyk aan

de Zee toe te fchryven. Voor ’t overige

flemt liet gevoelen der Brielfche Genees-

heeren nagenoeg overéén met het geen ik

te vooren betoogd heb ; te weeten
, dat

eene fchielyke verhitting en verkouding de

meeste Najaars- en Voorjaarsziekten ver-

oorzaakén.

Het dus ver bèfchouwde berigt verilerkt

my ten kragtigfle in ’t gevoelen , dat en

reden en ondervinding my voorlang aan

de hand gegeeven hebben , en ’t geen ik

dadélyk nader betoogen zal; naamlyk, dat

’er tot onze Landkwaalen nog al vry wat
flerker werkende oorzaaken famenloopen
dan die men van de Zeedampen afleid , en
vooral , dat het Scorbut geene Landeigen
kwaal , of liever geen kwaal van dit ons Land
alleen ,

is. Na een oplettend onderzoek bou-

de ik het daar voor , dat de invloed der

uitdampingen van dit Land op het invree-

tende Scorbut , zoö men nog iets van dien

aart flellen wil, in geenen deele ontflaat

uit de eigentiyke gefprokén zoute en bitu-

mineufe deelen, die met de uitwaasfeming

‘der Zee opgeheven worden. Het fchynt eer-

der dat dezelve gedeeltlyk een gevolg is
, van

de vermenging der uitwaasfemende vui-

le Waterdampen uit de Veenen
,
Brakke-
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gronden , Oehrgronden en onze Rivieren ,

met die fchadelyke Landnevelen , welken,

als rottende en zuure invreetende geesten,

uit onze Droogmaakeryen , Veenpoelen

,

Meeren, en de menigte van weeke Oehr-
gronden voortkomen. En wie weet , ik

geef het h er maar op als eene verondcrflel-

ling, die overweeging verdient; wie weet,
zeg ik, of niet die menigte van uitwaasfe-

mingen, van zuure, vlugge Zwavelbronnen
en Mineraale Wateren, welken in de naby-

heid van onze Vcreenigde Nederlanden lig-

gen , in Gewesten , die ten opzigte van

den Wind , de Lugt en het Klimaat zeer

weinig van ons Gewest verfchillen , niet

een geweldige invloed op de oorzaak van

dat zoogenaamde Scorbut heeft. Voeg hier

by de uitwerkingen van de Noorde-Win-
dcn, en de ongemakken, die men uit het

drinken van onze brakke Wateren te vermoe-

den heeft. Wat aangaat de Ziekte, die de

Tanden der Romeinfche Soldaaten losmaak-

te, welke fommigen het Scorbut noemen;
men weet dat de oorzaak dier kwaaie lag

in het drinken van Water uit zekere Wel-
le, waar tegen zy zig met vrugt van ’t

Kruid Britannica bedienden. Uit dit voor-

val heeft men, naar myn inzien, niet on-

gegrond af te leiden, dat, zoo men al ee-

nigen invloed van die Scorbutike floffen

uit de Waterdampen hebbe te (lellen , dezelve

niet ontftaat uit de eigentlyke Zeedampen
alleen , maar ook uit eene vermenging der

uitwaasfemingen van die brakke Gronden,
die
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die door de onbeftendigheiJ van bette en

koude , aan ’t gesten geraaken , en ook
door het drinken dier Wateren. En zulks

beeft, ten aanzien van het Scorbut , hier

niet meer dan elders in dc Landen aan de

Noordzee plaats ; dewyl de vermenging der

Nevelen, in de naastaangelegen Gewesten,
zoo wel als hier te Lande , voorvalt. Zoo
ziet men ook dat het Scorbut overal in

Duitschland heerscht, en dat de oorzaaken

,

waaruit vooral de Zinkingen en het invree-

tende Scorbut ontftaan , insgelyks aldaar ge-

vonden worden. Ja ,’t zou misfchien wel te bc-

wyzen weezen,dat deeze Ziekte aldaar in de

NoordeJykfte Itreeken het fterkfte heerscht;

nademaal de ervarenfle Kiezen en Tanden-
trekkers , de Bergwerkers en Kwakzalvers,

uit Duitschland komende, bykans alle kwaa-

ien Scorbutik noemen. Dan, ’t is hier de

plaats nog niet om bepaaldlyk over het Scor-

but , als een onzer Landziekten
, te han-

delen; wy moeten des, om ons te houden
aan het hoofdbedoelde van dit gedeelte van

ons Plan
,

wederkeeren tot de uitwaasfe-

mingen van ons Land. ’Er Haat ons gevolg-

]yk,voor dat wy tot het bepaakn der Land-

eigen Ziekten treeden ^ eerst en vooral oplet-

tend na te gaan , dc uitwerk felen van onz®
Landnevelen ,

Meeren en Poelen , mitsga-

ders van onze hooge en laage Landen.
Raakende onze Meeren

, Poelen , Rivie-

ren enz. is ’t over bekend, dat ze eene zeer

groote hoeveelheid van Dampen uitwaas-

lemen; en ’t zou ons weinig moeite zyn
Kkkkk 3 ee-
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eene reeks van waarnecmingen van oplet-

tende Natuurkundigen in ons Vaderland,
deswegens, te berde te brengen. Maar ze

zouden ons Werk , buiten noodzaaklykheid

,

daar ze tog meerendeels wel bekend en
grootendcels alvoorens aangeweezen zyn

,

uitbreiden. Genoeg zy het, ter deezer ge-

legenheid, nog gewag te maaken van de

waarneeming van den Heer nieuwentyd ,

wegens de uitwaasfeming der Wateren in

de Purmer; welke hem toonde dat het Wa-
ter aldaar binnen drie dagen anderhalven

duim verloeren had. Wanneer wy deeze

waarneeming nu eens overbrengen op het

Haarlemmermeer, het Y, de Maaze, den

Rhyn , en onteUyke doorfnydingen van

Vaarten en Slooten in ons Land, zal men
in eene ruimfehootfehe berekening , by
gisfing , eene onnadenkelyke hoeveelheid

van uitgewaasfemde Dampen verkrygen.

Men ftelle, in Rede van anderhalven duim

in drie dagen, maar één duim, en al wilde

men het geheel Jaar dooreen geflaagen

,

over het gantfche Land , flegts een halven

duim rekenen, welk eene ontzaglyke me-
nigte van Water moet ’er zelfs dan niet uit-

waasfemen, uit een Gewest dat bykans half

uit Water beftaat. Alle deeze uitwaasfe-

mingen , vereenigd met de Zeedampen,
veroorzaaken zekerlyk eene vogtige Lugt

;

die, al fchynt de Dampkring zeer helder,

Jugtig en hoog, nogtans vol Waterdeelen
is ; zynde tevens doorgaans bezwangerd

met eene ftoffe, welke, gelyk ieder weet,

op
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op het Yzer vat , en Roest verwekt.

Schoon nu dit alles , vergezeld van eene ver -

anderlyke drukking , ingevolge van ons

reeds betoogde , een groocen invloed op de

gelfellen der Natie hebbe, en wel zo verre

dat ’er ook Ziekten uit kunnen ontftaan,

verleent het egter geen grond , om , by
geregelde gevolgtrekking , te beweeren,
dat ’er onze Landziekten alleen uit geboo-

ren worden. ’Er is wyders geen kleene

bykomende en medewerkende oorzaak vaq
dezelven te befpeuren , in de uitwaasfe-

mende Dampen van onzen Grond zelven.

De doordringing van ’t Water in ons Land
is dermaate Rerk, dat men geen Land, hoe

hoog gelegen, fommige Duinen uitgezon-

derd, vinde, daar men op vyf, zes of zeven

voeten, wat hooger of laager, geen Water
ontdekker en, dat meer is, men word in

de meeste ftreeken, eene duidelyke onder-

fcheiding van zoet en brak Water gewaar.

Onze Gronden zyn dan natuurlyk door-

weekt met Water ; dus is ’er onder den
grond, eene geftadige vermenging van die

deelen , welken in dien grond liggen , met
het Water; en gevolglyk waasfemt het Wa-
ter zoo veele van die deelen mede uit , als

de Natuur , het zy door een gesting of en-

kele vermenging , daar in ontfloopt heeft.

Gelyk nu voorts de gronden onzer Lan-
den geweldig verfchillen , zoo verfchillen

ook de vermengingen der Wateren. In

onze Veenplasfen zyn de Wateren bruin;

zelfs neemen de Vislchen en Dieren die ’er in

Kkkkk 4 lee-
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, gelyk ik voorheen gemeld heb ,

deeze bruine vervve aan. Die Wateren zyn
dus fterk met Bitumineuze deelen vereenigd

,

en geweldig zwaar. Hier door ontdekt men,
althans volgens myne waarneemingen

, wan-
neer het des Zomers dauwt, eene merke-

lyke blaauwigheid tegen den Dauw of witten
waasfemdamp, die op een hoog Land ofeen
wyd Water , by voorbeeld het Haarlem-
mermeer, gezien word, In de laage Lan-
den van Noordholland ,

langs de Zuiderzee

en het Y, vooral in Waterland, daar de

grond met zout en brak Water doortrokken

is, delft men naauw drie voeten diep, of
men ontdekt in het graaven eene yzerroes-

tige uitfypeling. Zelfs blyft ’er , in het hel-

derde van die wateren , nog een zeker iets

ftoflyks famentrekkende , dat ’er met Schei-

kundige proeven niet dan bezwaarlyk is af

te fcheiden. Ja, in onze heldere Duinwa-
teren , die , als ’t ware , door het Zand
gezuiverd, (gefiltreerd) worden, blyft ’er

nog iets van een Okeragtigen aart ; ’t welk

zig in dien ftand aan onze Duinen aanzet,

by uitftek in de valeien in welt, des Win-
ters aldaar verzamelt , en al vry wat
verrotting veroorzaakt , die des Zomers
weder uitwaasfemt. Eindelyk vind men
ook de Dampen , welken uit onze klei-

gronden of andere Landen uitwaasfemen

,

naar den aart dier Landen, met derzelver

deelen vermengd.

Men bezeft ligtlyk dat men alle deeze

verfcheidenheden zeer hoog kan trekken;

en
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en daar op onderzoeken , of, en in hoe

verre , die verfchillende nitvvaasfemingen van

byzondere plaatfen , een onderfcheiden in-

vloed hebben , en verfchillende Ziekten ver-

oorzaaken,by de Invvoonders van Holland*

die omtrent zulke plaatfen woonen. Is ’er

iemand die dit alles zoo byzonder kan

bepaalen, Magnus mild erit Apollo

;

ik zal

hem een Groot Meester noemen. Ik voor

my geef het op, om zulks zoo naauwkeurig

te doen ; doch over ’t algemeen , en vrylyk

naar myne ondervinding fpreekende , maak
ik geen zwaarigheid van het volgende des-

aangaande te melden; onder voorbehouding

egter , dat ik het niet hooger dan voor

redeneeringen , die naast aan de zekerheid

komen , te boek ftel.

Het fchynt my vry duidelyk toe, dat ’er

een byzonder verfchil te befpeuren is in

den aart en de gezondheid der geitellen

onzer Landzaaten ,die in onze Veenen, aan

de oevers van het Y ,en omtrent het Haar-

lemmermeer woonen ; tegen die geenen
welken hooger op , of aan hooge drooge

plaatfen gehuisvest zyn ; en eindelyk tus-

fchen die geenen die aan onze Stranden

leeven. Dc voornaamfte byzonderheden

,

Lier toe betrekkelyk, hebben wy, zoo na

ons doenlyk was , reeds te vooren aangete-

kend ; des wy ’er ons tegenwoordig niet

breeder mede behoeven op te houden ; zyn-

de dit gezegde genoeg ter herinneringe.

Hier uit mag men gegrond afleiden , dat

’er eene medewerkende oorzaak van dit
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verfchil plaats heeft, welke buiten de ge-

meene oorzaak ook uit de bewooning van
die ftreek,en de uitwaasfeming der Dampen
aldaar, ontftaat. Edog, hoewel dit waar-

heid zy ,
zoo veroorzaakt deeze invloed , naar

myn oordeel , zoo zeer geene byzondere
Ziekten ; maar dezelve kan de heerfchende

Landziekten , nu in een minder dan in een
meerder trap , voeden , of in een anderen

fchyn vertoonen. Zulks heeft vooral plaats

by heete Saifoenen , in zulke ftreeken , daar

dc vermengingen van verdervelyke deelen

,

den eerften en fterkften invloed hebben,
en gevolgJyk fchadelykst zyn.

Zoo is het zeker dat het Scorbut , indien

men al eens toefta dat deeze kwaal voor

ecne eigentlyke Landkwaal, welke uit de

gelegenheid des Lands , de uitwaasfeming der

Dampen, en een famenloop van fchadely-

ke omftandigheden ontftaat, te houden zy,

in Waterland allerfterkst woed. En zoo

de wateragtigheid en brakkigheid des Lands
ergens invloed heeft, of haare uitwerking

op de lenigheid en den wateragtigen aart der

Vrouwen vertoont; dan is het in dat Ge-

west, alwaar vooral die bittre plaag veeler

Vrouwen in ons Land , de Witte Vloed ge-

heeten ,
meest alle de Vrouwlyke geitellen

aandoet , waaromze ook meest alle bleek

zyn.

In de Veenen vind men de Vrouwen door-

gaans bruin geluwagtig; en de Ziekten , die

uit verrotting ontftaan, zyn ’er allergevaar-

lykst; ook vallen ’er, dat ik zeer wel meen
te
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te weeten , de wonden en etteringen al-

lertraagst om te geneezen , en de Jigt heerscht

’er fterk en fleepende; daarenboven heerscht

’er, in beiden die ftreeken, zekerlyk eene

grooter verfcheidenheid van uitwerkfelen

,

in de aankomst en geneezing der Ziekten.

Daarentegen gaat het door , dat men , hoe

nader men aan het hooge en drooge gedeel-

te van Holland komt, daar niet veel Moe-
rasfen, noch zoute of brakke uitwaasfemin-

gen zyn , dat men des te minder fleurende

Ziekten , mitsgaders fterker uitwerkzelen van

Scorbut befpeure. Ik moet , hoe gaarne ik van

deeze Ziekte afzonderlyk wille handelen,

dezelve .geduurig tusfchen beiden op de

baan brengen; om dat my die Slang, door

de Helling der meesten
,
geftadig in ’t gras

,

dat ik hier te doorfnuffelen heb , in den

weg geworpen word. Hoe het zy , ik flem

zeer gewillig toe, dat de byzondere gelegen-

heid van deeze of geene ftreeken in ons

Land byzondere aanleiding geeft tot uit-

waasfemingen , die ecne fchadelyke uitwer-

king op onze Landzaaten kunnen hebben ;

en dat dus fommige gelegenheden , by uit-

flek , daar onder te tellen zyn. Ik zeg, met
voordagt, fommige gelegenheden

; om dat

my hier van deezen Haat te fpreeken , en

ik ’er onze frisfche loopende Maas , Ysfel-

en Rljynwateren van moet uitzonderen. Ik

faa des hier inzonderheid, buiten het reeds

gemelde , ten voorbedde , ook myn oog
op de moeragtige gronden , by en om Am-
Iterdam, mitsgaders, en vooral op de me-

nig-
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nigte van verrottende en verdervelyke Rof-

fen, die uitdcrzelver Gragten uitwaasfemen.

Van daar immers komt die ondraagelyke bit-

tere Rank ,
welke ons een half uur van die

Stad, 'aan de Haarlemfche zyde,op het hart

Raat, en fommige Menfchen tot flaauw wor-

dens toe aandoet; wanneer de Wateren , vol

vuil en Ryk, in heete dagen aan ’t gesten

geraaken. Van daar die zwarte uitRag aan
alle de Huizen, byzonderlyk aan dezulken

die over de Princegragt flnan. En even
zoo heeft men ook aan deeze uitwaasfeming

der Wateren , met die verdorven Roffen

vermengd, meerendeels toe te fchryven

,

dat gedugte heir van heete Ziekten en ge-

vaarlyke Koortzen , die AmRerdam dikwiis,

en nu nog in ’t Jaar 1775, ondervonden
heeft. Op eene dergelyke wyze fchynt de

uitwaasfeming van verrotte krengen , op
de Zeeuwfche Schorren, den Heer baster
toe, grootlyks mede te werken, tot eeni-

ge fchadelyke Dampen in Zeeland. Maar
als men zulke oorzaaken van Ziekten wel

inziet, kan men dezelven , als , by voor-

beeld , die van AmRerdam , niet afleiden

uit de byzondere natuurJyke geReldheidvan

het Land zelve ; ze komen (het brakke

Water uitgezonderd) veel eer voor als

natuurlyke gevolgen , die over de gehee-

le Waereld, by alle digtbewoonde Gewes-
ten en volkryke Steden ,

befpeurd worden.

Zoo men dan deswegens eene oorzaak wil-

le bepaalen, zal dezelve afhangen van den

toefland der Menfchen ; en als men de

zaak
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zaak indiervoege befchouwd, dan is ,’t niet

te loochenen , dat ’er uit die uitwaasfemin-

gen hier te Lande Ziekten kunnen ontdaan.

Zeker is het, cn alle kundige Amderdam-
fche Geneesheeren zullen dit eenpaarig toe-

ftemmen, dat de Lyders in die dagen, als

de Wateren met het Somerfaifoen gesten,

en de dinkende Dampen in den Amderdam-
fchen Dampkring , dien men van verre al-

toos over de Stad ziet hangen , om zwer-

ven , in alle foorten van Ziekten, van wat
aart zy zyn , zwaarmoediger en traager te

geneezen vallen ; dat de meeste kwynende
Ziekten dan toencemen , en de ontdaane
doorgaans naar het rottende hellen

; als

mede dat wonden en etteringen derker aan-

zetten. Myne meeste kennisfen onder de

Doftoren te Amderdam , die ik nopens de
praktyk daar over onderhouden heb, zyn
het hierin met my eens : zoo egter on-

dertusfehen ,
dat ’er geen regel zonder uit-

zonderinge zy. Ik haat het optellen van
gevallen , als de zaak zelve genoeg fpi eekt;

anders zou ik daat zyn om ’er ter deezer

plaatle een goede menigte van in telasfchen.

Verder moet ik hier , met betrekkinge tot

de uitwaasfemingen in ons Land, nog herin-

neren, hoe ’er, behalven de gemeene ver-

menging der Wateren met onze Gronden,
en ‘de uitwaasfemingen van die beiden,

niet weinig fchadelyke Dampen ontdaan,
uit de verrotting eener menigte van Water-
planten in onze Poelen en Moerasfen. Men
ontdekt dit duidelyk aan een groen en veel-
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kleurig Vlies, het welk in die dagen, nis

de hette haaren fterkften invloed heeft, op
onze Wateren dry ft. Dat ’er wyders by
de verandering der Saifoenen, of by eene
fchielyke wisfelirig van een zvvaaren Damp-
kring in een ligter, uit onze Aarde en Wa-
teren, een fcbadelyke Damp met den Damp-
kring vermengd word, blykt uit de gevol-

gen. Zoo dra toch als ’er eene zwaarewalm
uit het Aardryk opryst , en dezelve, by
broeiend weer, vooral met of tegen eene

opkomende Donderbui, uit ons Water uit-

waasfemt, befpeurt men terftönd een fcha-

delyk uitwerkzel op de Visfchen , die daar

op by menigte als in flaauwte dryven en
fterven. Naastdenkelyk hangt zulks af van

de werking der fchadelyke uitdampinge op
den bodem der Wateren; en tevens van de

werking die de drukkende en opflurpende

Lugt als dan veroorzaakt. Ik voeg ’er dit

laatfte uitdrukketyk by , om dat men dit

uitwerkfel , naauwkeurig gefproketi , niet

kan afleiden, alleenlyk van de fchadelyke

lloffen, welken zig in die Wateren bevin-

den; want die zyn ’er den gantfchen Zo-

mer door: maar te gelyk ook van de gis-

ting, die ’er de Dampkring in veroorzaakt.

En dus kan en moet men deeze reden ook
op de inademing der Lugt onder ons Men-
fchen overbrengen: want, fchoon ’er met
onzen Dampkring altoos eene menigte van

ftoflykheden vermengd zy, die, het zy ze

uit onzen grond of van elders ontftaan

,

voor onze Landzaaten fchadelyk zyn ,
zoo
heb-
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hebben die ItofFen nogtans altoos geene ge-

legenheid om zig tot fchadelyke oorzaaken

van Ziekten te ontbinden. Hier in ligt ook,

naar ’t my voorkomt , al een groote re-

den, zoo men toefta,dat ’cr, byzonder in

Zeelieden , eenige Ziekten ontllaan ; het

waarom is, uit hoofde, dat de natuurlyke

Landsgeiteldheid aldaar meerder gelegenheid

heeft, om die ItofFen, welken door eene

fchielyk veranderden invloed beweegbaar

zyn , in beweeging te brengen : terwyl men
’er voor ’t overige , als gezegd is

,
ruim zoo

gezond en lang leeft als elders. In hoe ver-

re nu zink een uitwerkfel van fchielyk in be-

weeging of in gesting raakende Dampen ook
onder ons gevonden worde, ineen ik niet

duister opgemerkt te hebben, in verfchei-

den fpoedige Iterfgevallen , die men , by
broeiend VVeêr, en vóór een opkomenden
Donder, in veele, vooral Bloedryke, ge-

itellen befpeuit.

Naar uitwyzen van dit alles, Hel ik vast

dat ’er geen fchadelyker oorzaak , welke

aan ons Land natuurlyk eigen is , uit eeni-

ge Lugtsverandering afgeleid kan worden

,

dan die van eene fchielyk broeiende Lugt
en zwaaren Dampkring in den Zomer.
Onze Wateren zyn dan ten hoogften fcha-

delyk ;
en derzelver uitwaasfemingen

, het

zy die in den Dampkring opgeheven en met
de Lugt ingeademd, of, als regen neder-

gevallen, met het Regenwater uit de Re-
genbakken gefchept en opgedronken wor-

den , veroorzaaken veeltyds Kolykpynen.
Ver-
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Verfcheiden Doktoren
, (men vcrfchoone

myne vrymoedigheid !) die deeze onver-
hoedfche Kolyken, in den Zomer, by hun-
ne Lyders aantreffen , vergeeten dikwerf
in dit geval te letten op de Lugt en het

Landgeffei ,
en vooral op de oorzaaken

,

die in ’t gebruik der Wateren in dien tyd

verborgen liggen. Ik voor my durve hier

althans wel melden, hoe ik dit gevolg op-

gemerkt hebbe in ’t gebruiken van Wa-
ter , na een Donderbui en daarby zynde
zwaare Regenvlaag , met eene fterke be-

roeringe der Wateren. Het Water , tot

Thee en Koffy gebruikt , vooral indien

men ’t by zulk eene beroering, uit zoete

Rivieren fchept, veroorzaakt meer of min
Snydingen en Buikpyn. Jammer is het dat

de geoeffende Geneesheeren , die op het

Land woonen , zulke en foortgelyke om-
ftandigheden niet wat meer gade flaan. Zy
zouden denkelyk met zoodanig eene op-

lettendheid , ten aanzien van ons Land ,

meer afdoen, vorderen, etlyke byzonder-

heden volffrekter kunnen bepaalen, en den
Ingezetenen nuttiger zyn ; dan dezulken

die ’t ’er op toeleggen , om zig een naam
te maaken , door het tenteeren van onbe-

kende middelen , terwyl ze het in agt nee-

men der gefteldheid van ons Land en Volk

,

en de kennisfe van onze beproefde hulp-

middelen , verwaarloozen.

Te recht hebben daarom ook veele Man-
nen van ondervinding, vooral onder de

Amfterdamfche Geneesheeren, hunne aan*

dagt
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dngt op dit Ruk gevestigd; en opgemerkt

hoe het onvoorzigtige gebruik van Regen-

water , ’t welk door verrottende ftoffen

aangedaan is, zeer veele Ziekten veroor-

zaakt; als voornaamlyk omftaande uit de

Bladeren der Boom,en, die in de Gooten
der Huizen by hoopen opflapelen , rotten,

en vervolgens het Regenwater aandoen.

Wel byzonder heeft Do&or tronchin
de fchadelyke gevolgen van het onzuivere

Regenwater, in Amfterdam , met bondige

reden ,
aangetoond. Die Heer is insgelyks

van oordeel , dat de bovengemelde verrot-

ting der afgevallen bladeren inLooden Goo-
ten, op Looden Plattingen enz. ten hoog-

ften nadeelig is;ja,hy leid ’er veelal de kwy-
nende Kolyken , en inzonderheid ook de Coli-

que de Poiiou van af. En ’t verdient voor-

waar onze opmerking , dat men, in ons Ge-
west , ten platten Lande , vry wat minder van
dergelyke Kolyken weet dan in de Steden.

Ook zal men deeze waarneeming van te

meerder gewigts oordeelen ; als men wel

lette op de fchadelykheid van het ontfloop-

te Lood, en den aart van deszelfs Zout;

het welk zulke veelhoekige cristallen fchiet,

dat dezelven niet gemaklyk uit de Lichaa-

men verdreeven kunnen worden. Te meer
nog, als men daarenboven in aanmerking

neemt , hoe het zuur der verrotte Planten ,

mitsgaders de kragt van roesting in onzen
Dampkring, zoo veel invloeds op de Me-
taalen heeft, dat bet beste Staal, in een

uu tyds, roestig worde
; ja dat een met

III. deel. Lil 11 kruid
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kruid gelaaden Snaphaan , in dampig Weer,
die fcherpe geesten dermaate aantrekt, dat

dezelve in een oogenblik met roest befmet
zy; ’t welk onze Jaagers, die in ’t Na en
Voorjaar ter Sneppenjagt gaan, tot hunne
fpyt,maar al te wel weeten. Het kan hem,
die dit alles opmerkt, niet vreemd voorko-

men, dat onze Looden Gooten , Plattin-

gen enz» , door zulke fterke ontbindende

middelen aangedaan , zoodanige bittere ge-

volgen van Kolyken met zig fleepen. Op
dien grondflag moeten we zeggen , dat het

eene onvergeevelyke zorgeloosheid onder
onze Landzaeten, vooral in de groote en
andere Steden, is, dat men, byzonder in

’t Najaar, zoo weinig agt Haat op het zui-

veren der Gooten enz. van de afgevallen

Bladeren.

Dit ftuk is zekerlyk, naar myn inzien,

van geen klein belang; nademaal de meeste

Gragten onzer Steden ,
mitsgaders de Straa-

ten onzer Dorpen en Vlekken , veelal be-

plant zyn met fchaduwryke Linden , Cas-

tanje Equina’s, en byzonder met fchadelyke

waasfemende Ypen, welker toppunten bo-

ven de Daken uitfleeken. Alle deeze Boo-
men laaten in den Herfst eene menigte van
Bladeren ,

en in de Lente den bloezem , val-

len , die vervolgens in de Gooten enz. ver-

rotten , en het Regenwater befmetten.

Het eene en ’t andere werkt dan niet

weinig mede, tot nadeel der Vaderlandfche

gezondheid: en men ziet daar uit, hoe na-

deelig de Wateren over het algemeen, in

fom-
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fommige, zoo niet in de meeste, Zomers en
Najaaren kunnen worden , door de ver-

menging met verrotte ftoffen, die zy aan

onze Lichaamsvogten mededeelen.

Maar leveren ons de Water- en Damp-
vermengingen van den Zomer en Herfst

een onderwerp van oplettendheid , met be-

trekking tot onze Ziekten , ’er zyn ook na-

tuurlyke oorzaaken, die voornaamlyk des

Winters ontftaan; waar onder het veelvul-

dig vallende Sneeuwwater by^zonder in aan-

merking komt. Men weet immers dat het

gebruiken van Sneeuwwater, indien het niet

eenigen tyd gefmolten, en met Regen- of
Rivierwater gemengd zy, krimpingen ver-

oorzaakt. Het Sneeuwwater fchynt ook
inderdaad aanprikkelende, en althans iets

nadeeligs voor de Dieren te bezitten, de-

wyl de Visfchen * en vooral de taaie Palin-

gen in de Slooten en Vaarten , daar veel

Sneeuwwaters toevloeit , meermaals fter-

ven. ’t Is wyders bekend, dat het Sneeuw-
water in Looden, vooral zeer oude, Goo-
ten fchadelyk is (*) ; en dat men den
fmaak van ’t Sneeuwwater, wanneer men ’er

Thee mede zet

,

onderfcheidenlyk proeft.

Voorts heeft de ondervinding geleerd, dat

hetzelve , als het een geruimen tyd ge-

ftaan heeft, en den onderfcheiden fmaak

,

en

CO Misfchien , dat ’er hierom, naar het gemeen ge-
voelen

, eenige kragt ter geneezing van zeere Oogen

,

in Sneeuwwater, ligt, dewyl het Suiker van Lood
hierin beproefd is.
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en bet kvvaade uitwerkzel , dat door des-

zelfs fpoedig gebruik ontftaat , of ont-

ftaan kan , min of meer verliest. Men
gebruikt althans teAmfterdam, daar men,
by lang beflooten Water , doorgaans ge-

brek aan Versch water heeft , zeer veel

Sneeuw ; en , dat nog erger is
, de geringe

Gemeente bedient zig, uit een opgevat ge-

voelen, dat het brakke en zoute uit het

Ywater wegvriest , onbefchroomd van het

ontdooide Ys. Ik heb desaangaande geen
ondervinding genoeg om te bepaalen in hoe
verre dit al , of niet nadeelig zy; doch men
mag, dunkt my, wei vastftellen, dat ’er,

in onguure huishoudens, al mede niet veel

gezonde gevolgen uit voortfpruiten. Men
zou , by deeze aanmerkingen over het

Sneeuw- en Yswater, ook nog wel eenige

waarneemingen over verfcheiden andere

byzonderheden van die lbort kunnen voe-

gen; als daar zyn de Mist , de Nevel en de

Rym; mitsgaders de fchadelyke uitdampin-

gen van onze Turfveenen, met de gevolgen

van het Turfbranden; de uitwerkzelen van

derzelver Kooldampen , in beflooten ver-

trekken ; en vooral ook de zeer gedugte

uitwaasfemingen van de versch uitgemaalen

droogmaakeryen ;
welker Dampen , in den

Zomer, rottende Koortfen, benevens ont-

lleekingen veroorzaaken , en veele arbeiders

wegfleepen.

Dan, dewyl ik van ’t eene en andere

reeds voorheen gefproken, en wel inzon-

derheid, nopens het iaatfte, over de Vee-
#

nen
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nen fchryvende, het zaakJykfte aangete-

kend hebbe, wyze ik myne Leezers voor
tegenwoordig derwaards. Even zoo ben ik

verpligt , op dat ik herhaaling vermyde,
hen te verzoeken , om , nopens het geene

de Temperamenten der Natie betreft, als

men eenig byzonder berigt , raakende de

lnwoonders van deeze of geene Landflreek

,

begeert, myne byzondere en opzetlyke Ver-

handelingen deswegens in te zien. Men
vergenoege zig derhalven, hier ter plaat-

je, flegts met de navolgende korte alge-

meene Stelling, waarin al het voorens ver-

handelde famenloopt.

Het gaat zeer algemeen vast door, dat de

Hollanders, voor verre het grootfte gedeel-

te van eene Phlegmatike koude gefteldheid

gehouden worden. En men mag dit vry ruim

als beüist aanmerken, indien men agt geeft

op de breedvoerig betoogde vogtigheid van

den Dampkring, de vogtige uitwaasfemin-

gen des Lands zelven , en de daar uit vol-

gende zwaarte derLugt; welker gemiddel-

de drukking op onze Landzaaten, volgens

de Helling van den Heer baster , tegen

het gewigt van 42,000 ponden , op de

opnervlakte van een menschlyk Lichaam,
gefchat mag worden (*). Dit zoo zjmde

,

kan

(*) Naar die berekening is het verfcbil tusfchen

de meeste en minfte perling der Lugt, hier te Lan-
de, omtrent 4000 ponden; waar uit men hier, in

’t voorbygaan
,
kan afneemèn

, dat deeze vermeer-
* dering of vermindering een grooten invloed op on-
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kan men het bewys voor de gemelde alge-

meene Helling gemaklykopmaaken. Want
dewyl eene dikke, vogtige en wateragtige

Lugt, de uitvvaasfeming
, als gezegd is,

minder bevordert; en de door de poriën in-

gedrongen vogtcn dus meerder in het bloed

en de vezelen blyven , zelfs tot verzadiging

ja tot overtolligheid toe ; zoo moet volgen

,

dat de bovenal heerfchende getemperdheid

eener Natie, in zulk een Dampkring Jee-

vende , meer naar het wateragtige dan naar

het Bloedryke overhelle. Ook hebben wy
het onderfcheid, dat men hieromtrent by
de verfchülende Bewoonders van Holland,

naar maate dat zy meer of min in waterag-

tige of drooge hooge Landen woonen , be-

fpeurt , zoo naauwkeurig getragt te boeken
als ons eenigzins doenlyk is geweest. Mid-
lerwyl is, onder het nagaan van dat alles,

nogthans tevens gebleeken , dat het , hoe
na men ook aan het algemeene kome,
evenwel zoo algemeen niet doorgaat, of

het heeft zyne uitzonderingen. Men vind

nog hier te Lande zeer fterke robuste , bloed-

ryke Menfchen; die in ’t geheel geene aan-

doening van die algemeene zwaare en wa-
teragtige gefteldheid van ons Klimaat heb-

ben , of ten minften fchynen te hebben.

Daar zyn ’er , die , door een gezonden ar-

beid , misfchien ook hunne dieet , of de

byzondere droogte en hoogte der gelegen-

heid

ze Lichaamen kan hebben. Zie Verhandeling der

Holl Maatfchappy , IIL Deel ,
Bladz. 61 en 65,
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heid van den oord , dien zy bewoonen , de

ongemakken der Lugt overwinnen : ’t welk

wy, inzonderheid omtrent onze Landzaa-

ten, in ’t hooge gedeelte van Zuidholland,

opgemerkt hebben.

Men moet desniettegendaande , en dit

meen ik beweezen te hebben, egter vast-

dellen, dat alle onze Hollanders, van welk

een Temperament zy ook in verfchillende

Diftrikten mogen weezen ; wat hunne ge-

fteldheid betreft, onderworpen zyn aan die

Landziekten, ongemakken en gebreken,

welken uit onzen Dampkring, en deszelfs

veranderlyke werkingen , kunnen ontdaan.

En hier mede oordeel ik genoeg gezegd te

hebben, wegens den invloed en de uitwer-

king onzer Lugtsgefteldheid , naar den ge-

woonen loop der Natuure , en de gevol-

gen van dien op onze Landzaaten. Dat
wy dan nu op deeze befchouwing over-

gaan tot een bepaalder onderzoek der

Ziekten, welken eigentlyk daar uit afge-

leid kunnen worden.

Hier komt ons, in de eerde plaatfe voor,
zwaarmoedigheid en pyn in ’t Hoofd; zyn-

de gemeenlyk de eerde bode van verftop-

ping, met eene daarby gevoelige kleumige

of verdyvende aandoening in de Poriën en
Bloedvaten. De Mcnfchen gevoelen dan
eene ligte drukking in bet Voorhoofd

, veel-

tyds in de dagen van ’t Hoofd , en verder

eene zwaare drukking op de Wenkbraau-
wen. Zulks worden vooral de bloedryken

fterkst gewaar. In weeke wateragtige ge-
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Rellen ontPaat 'er dan dikwils eene fche-

mering in het Gezigt ; ’t welk byzonder
eigen is aan onze Vrouwen, en wel aller-

Perkst by de zoodanigen die veel met de
Scheurbuik behebt zyn. Daar na ontdekt

zig in den Neus, of liever even boven den
Neus , in den Sinus Frontalis , eene ver-

popping
,

die by toeneeming veroorzaakt

,

dat men geen ademtogt door den Neus kan
doorlaaten

; dat men hier te Lande Ver-

koudheid noemt.
Zoo nu deeze verpopping fpoedigfcheid

,

het zy door de vermogens der Natuur zel-

ve, of door de verandering derLugt, of
door hulpmiddelen , dan eindigt ook de

kwaal zeer fpoedig. Doch men vind , ten

blyke, dat het eene algemeene Landkwaal
is, volgens myne opmerkingen , en denke-

lyk ook die van anderen , zeer veele gePel-

Jen in dit Land , welken dermaate aan die

Verkoudheden onderhevig zyn , dat zy de-

zelve, als ’t ware, een geheel Jaar door

gevoelen. Ja men vind Lieden, die in hun
geheel en leeftyd met eene gePadige Snot-

vloejing gekweld zyn. Dit ongemak neemt
evenwel gemeenlyk toe en af

,
naarmaate

dat het LugtsgePel verandere; ’t welk bo-

venal plaats heeft , in dezulken die niet

veel in de Lugt komen , maar tevens aan

’t in huis zitten gewoon zyn. Intusfchen

heeft men , hoe algemeen de Verkoud-
heid onder onze Landzaaten te Pellen zy,

hier omtrent nogtans eene uitzondering te

maaken , ten aanzien van onze Strandbe-

woon-
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woonders en Zee-Visfchers. Onder dee-

zen, vooral onder de Mannen, weet men
uit de fleur wel wat men Verkoudheid

noemt ;
maar , by ondervinding , is hun

flegts flaauwtjes bekend wat het in den hoog-

ften graad zy: want de gewoonte, om by
guure Wintervlaagen op Zee te weezen , en

met een verflaald Lichaam
, om zoo te fpree-

ken , de felle ysmaakingen te wederftaan ,

verhard hen tegen Weer en Wind.
By die geenen , welker geftel zwakker en

minder aan de Lugt gewoon is, volgt ’er,by

toeneeming der kwaaie , altoos eene fchei-

ding van het Snot op; die, zoo het Snot

gemaklyk doorfchiet of alfcheid, de kwaal

gemeenlyk doet afloopen. Maar wanneer
bet Snot, dat eerst dun, als eene flymerige

aflcheiding , afvloeide , na eene aanhou-

dende vloeijing dikker word , en vervol-

gens eene zuuragtige eigenfchap bekomt,
dan Haat die verdikte ftoffe aan tegen het

Verhemelte ; en zet zig tegen de Longe-
klepy mitsgaders aan de opening van den
Slokdarm. Voorts verhit het dan de Klie-

ren der Longpypen, ( Glandulce Bronchia-

les ,) zoo fterk, dat ’er, door de prikkeling

der zuure en goore vogten, eene geduuri-

ge kug en een hoest uit ontlaat, die veel-

tyds tot eere zeer hevige benaauwdheid in

de ademhaaling opklimt. Deeze prikkeling

‘der goore Snotvogten ter kuchinge kan zoo
geweldig weezen , dat het den Lyder niet wel
mogelyk zy dezelve te beletten. Ten voor-

bedde hier van ftrekt de Manhafte Soldaat,

LI 111 5 wel-
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welke , by bet verrasfen van Breda , in bet

Turffcbip verborgen, met geen mogelyk-
heid bet kuchen kunnende wederhouden,
verzogt, dat men hem doorftooten zoude,
eer hy , door zyn kuchen , de oorzaak ware

,

dat de aanflag mogte mislukken. Het kan
zoo verre gaan , en dit aanzetfel kan de
ademhaaling dermaate belemmeren , dat de
Longen de ingeademde Lugt met geweld
moeten uitbrengen, en de inademing met
even fterke poogingen verrigten.

Decze gemeene Landskwelling , die dus

bykans alle Hollanders aandoet, neemt,
volgens onze reeds opgegeeven , en der

Geneeshceren bepaalde omfchryving , haa-

ien oorfprong uit eene koude , die het

Hoofd , dat in eene gemaatigde warmte was,
onverhoeds omringt, en de doorwaasfeming
dermaate belet of ftremt, dat de verkoelde

en onverhoeds geftremde ftoffen , in de

Snotklieren, ais ’t ware, famengeftold wor-

den ; van waar dezelven zig eindeJyk door

den Neus en den Mond ontlasten ; of veel-

tyds ook met het Speekfel doorgeflokt wor-

den. Zoo nu deeze Boffen fpoedig 1 ypen ,

dat is, leeniger en weeker worden, kun-

nen de Lyders dezelven gemaklyk ontlas-

ten ,
en dan neemt de Ziekte ook weldra

een einde. In dit geval noemt men’t flegts

eene ligte Verkoudheid, waaraan men hier

te Lande dermaate gewoon is ; dat men
dezelve over het algemeen van weinig ge-

volg agte. Zoo is het meerendeels gelegen

met de Verkoudheid in den Zomer, maar
die
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die des Winters gevat word ,
is gemeenlyk

ongunfliger.

Wanneer de Verkoudheid onze Landzaa-

ten in den Zomer aandoet, is dezelve door-

gaans van korten duur, en ze loopt, by
eene opkomende warmte , binnen drie of

vier dagen , af, dat ook wel in andere fai-

foenen voorvalt, als de fcheiding op de

gemaktykfte wyze gefchied, en vooral zoo
de Menfchen ligtlykzweeten kunnen. Zulks

is zoo algemeen onder ons bekend , dat

Menfchen van den Burgerfland en ouwer-
wetfche Lieden, gelyk ook dezulken die

op ’t Land woonen, zig, wanneer zy ver-

koud zyn
,
genoegzaam onfeilbaar helpen

,

met eene zekere hoeveelheid Oranjepoeder

of Conferf van Vlier; waar voor ook de

Boeren wel een aftrekfel van Lavaszaad met
wat warmen Wyn, of een Pot heet Bier,

gebruiken. Ze begeeven zig vervolgens,

wel warm toegedekt, te Bedde; waar op
zy, aan ’t zweeten geraakende, ook dade-

Jyk verligting befpeuren. Maar in den
Winter, en vooral in ’t afloopen van den
Herfst, en ’t aankomen der Lente , houd
deeze Landskwaal gemeenlyk langer aan.

Dezelve kan ons, van den Herfst af
, den

geheelen Winter door , byblyven; en veel-

al ook van den Winter af tot diep in de
Lente. In dit geval noemt men ’t eene
zwaare Verkoudheid ; waar uit ook nadeli-

ger gevolgen kunnen ontftaan. Het Snot
blyft in die omftandigheden in de Klieren

zitten ; word aldaar zuur en goor , held

over
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over tot verderf, en verkrygt eene fcherp-

heid, of laat een dun bytend water uit den
Neus fypelen, ’t welk zoo fcherp is, dat

de huid aan de lippen ’er raauw van worde.
By voortgang , krygt men aan de Neusgaten
en de Bovenlip fcherpe puisten met fchel-

ferende rooven , van een etteragtigen droo-

genden aart; en dikwils word ’er de ge.

heele Mond uitwendig rondsomme mede
bezet. Wanneer dit invalt byMenfchen,
wier beroep vordert, dat zy in de open
Lugt zyn, en die zig dus niet binnens huis

kunnen houden, zoo kan zulks, door de

inbyting der koude, van een langen duur

zyn. Daar benevens heeft deeze kwaal,

fchoon ze algemeen zy , nogtans ook op
byzondere geitellen een byzonderen in-

vloed.

Zy vat allerfterkst post by jonge Kin-

deren, Jongelingen en jonge Dogters, die,

in hunne vaste deelen nog niet volwasfen

zynde , zagte llappe vezelen hebben , mits-

gaders zagt van huid en lenig van poriën

zyn. Voorts vind men ’er zwakke, Bap-

pe, waterige geitellen zeer veel aan on-

derhevig; gelyk ook zulke Menfchen, die

weinig in de Lugt komen, maar veel uit

warme vertrekken zig, onverhoeds, in de

koude Lugt begeeven. Wyders meen ik wel

opgemerkt te hebben , dat men de Iterklte al-

lerkwaadlte gevolgen , die de Verkoudheid

na kan laaten , meest belpeurt in jonge Kin-

deren, die ’er, door zorgclooze Minnen of

Moeders, niet tegen befchermd worden;
waar
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waar door de tedere Wigten zeer lang aan

eene flymerige Borst kwynen , zoo niet in

eene zwaaren hoest vallen , en fterven ; en

welke hoest ook wel tot een zoogenaamde
Kinkhoest overgaat. Ook geloof ik niet

mis te hebben, als ik beweere , dat de Ver-
koudheid allengskens eene minder nadeeli-

ge aandoening heeft, op bejaarder Lieden
van dit Land; ik meen die van de veertig

tot de vyftig of zestig Jaaren , en een
hooger ouderdom komen. Zeer oude Lie-

den althans , ’t zy het door de gewoonte
of door de natuurlyke kragt en vastheid

des Lichaams , kome , hoort men ’er minder

over klaagen. Ze zyn wel uit de natuur

fnotterig en flymerig , in den Neus en
Mond ; doch dit is eerder eene uitwerking

van den ouderdom; en zoo men ’er al ee-

nigen onder vind , die eens zwaar verkoud
worden, (want het is geen regel zonder
uitzondering,) hun getal zal egter,in even-
redigheid ,

gis ik vry wat minder weezen

,

dan dat van jonge Lieden.

Intusfchen zyn egterde veelvuldige Jigt-

pynen , die zoo algemeen onder onze Ou-
den heerfchen , naastdenkelyk voor een
gedeelte de overblyffels hier van. Zoo
houd men ook het fchielyk verkouden,
doorgaans, voor de oorzaak van het Bas-

terd-Pleuris
; inzonderheid voor de eer-

fle oorzaak dier Vliegende Pynen , wel-

ken men Dolores Rheumatici , of Ver-
koudheids-pynen, heet. En zeker de Vlie-

gende Verkoudheden
, Vliegende Pyn ,

koti-
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koude op de Vliezen , zoo als die onge-

makken gemeenlyk door onze Hollanders

genoemd worden , zyn doorgaans gevolgen

van de Verkoudheden, of zy ontftaan te

getyk met dezelve; doch het eerfte fchynt

meestal plaats te hebben. Men word dee-

ze pynen, die vervolgens de eerfte vonken
van het Jigtvimr en het Podagra, of Voet-
euvel , doet ontbranden , in ons Gewest
het fterkfteen kennelykfte gewaar, door ee-

ne fpanning en ligte weedom in de Spie-

ren ,
vooral in die der Schouders , bene-

vens de Heupen, en by veelen ook wel in

de Lendenen. Op deeze fpanning volgt

eene fchielyke aanprikkelende pyn in de
Spiervezelen, tot aan derzelver peesagtige

uiteinden. Veeltyds is deeze pyn op een

oogenblik zeer fel en gevoelig , en men
word ’er op een ander oogenblik niets van
gewaar. Ze verandert ook dikwils van
plaats; nu gevoelt men pyn in de Dyen en

derzelver Gewrigten , en dan in de Armen
of Handen ; doch meest in de Schouders en

de Armen. En dit verloopen deezer pyne

gefchied fomtyds zoo fpoedig, dat zenaauw-

lyks het eene gedeelte des Lichaams verlaa-

te, of zy word in het andere gevoeld;

waarom dit ongemak zeer eigenaartig, in

ons Land ,
Vliegende Pyn, of ook Jigt, gc-

heeten word. Voorts is hier omtrent nog

oplettenswaardig , hoe men veeltyds gade

flaat, dat deeze pynen , fchoon ze zoo

fchielyk plaatsveranderend zyn, doorgaans

aan die zelfde plaats , aan de eene zy-

de
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de van het Lichaam ,
gevoeld worden ,

daarze oogenbliklyk aan de andere werk-

ten ; en dus van den Linker-Arm naai-

den rechter, of ook in het tegengeftelde

,

overvliegen. Uit deeze byzonderheid kan

men, aangezien de bekende vlugge werk-

zaamheid onzer Zenuwen , niet onduister

afleiden ,
dat hier eene fchielyke prikke-

ling tot beweegvaardigheid , die het eene

of andere paar Zenuwen aandoet
, plaats

heeft ; en geenzins eene vooronderftelde

verfl^ving, of eigentlyk vermogen vaneen
aangeprikkelden Spiervezel of eenig Vlies

in zig zelve.

Wat men hier van ook moge denken;
deeze pynen zyn vlug , ongelladig, nooit

zonder eene ligte Koorts ,
zelfs niet , al

vertoonen ’er zig geene tastbaare blyken

van , en veelmaalen met eene daarop vol-

gende gevoeliger Koorts , maar nog al tus-

fchenpoozende. Hier by komen Geeu-
wing , loome Justelooze Beweeging

, en
doorgaans zwakke Eetlust. Somwylen eg-

ter ontdekt men een flerk opgewekten
Eetlust; doch dat is ,

voor zoo verre ik

weder op myne ondervinding iets mag zeg-

gen , een kwaad teken. Dan volgt ’er vast

eene bepaalde anderendaagfche Koorts; en
de Maag toont dadelyk haare ongefteld-

heid, door eene moeiïyke fpysverteering,

walging en krimpingen. Komt het vervol-

gens zoo verre, dat ’er de Maag geheel door
aangedaan worde , dan flaan de pynen in

de Maag over ; en van daar die bittere

krim-
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krimpingen in de Maag, onder welken on-

ze Zieken zoo dikwils zugten Wanneer
de Natuur zig in die omftandigheden niet

red, en de Geneesmiddelen geen goede uit-

werking hebben, zoo worden de Koortfen

brandig en ontfteekend; als de zekere ge-

volgen eener kwaade hardnekkige verftop-

pinge. Zy Haan dan niet zelden over tot

een doodelyke, of zoo ’t bedaare
,

tot ee-

ne verderflyke kwynende , ja zelfs eene

Febris Hectica , of teeringagtige Koortfe:

vooral indien de geitellen reeds hetJBJaauw-

fchuit, of andere kwaadbloedigheid onder

de Leden hebben. Dit zoo zynde dan volgt
5
er, durf ik wel zeggen, gewis eene Tee-
ring of kwynende Ziekte op;, welker teke-

nen zig weldra vertoonen in die onover-

winnelyke aanhoudende dikte en drabbig-

heid, welke men, na de waterloozing , in

de Pisfe ontdekt; zoo dat de Pis, zelfs on-

der de waterloozing , als een fterk aange-

daan en troebel vogt voorkomt, en derzel-

ver waasfem een goore aandoening in den

reuk verwekke. Is het, dat deeze tekenen

zich opdoen , in eene fchielyk opkomende
Verkoudheid , of Vliegende Pynen , dan

zynze voorboden van eene fpoedigeherltel-

ling; maar is het dat deeze tekenen aan-

houden ,
na dat men den Zieken al herlteld

agt; en blyft de waterloozing bezet, of
vermindert ze flaauwtjes, dan is ’er een ge-

grond vermoeden , zoo niet eene gewis-

heid, om te denken, dat het geitel van den

Lyder alrede aangedaan is , van verderf-

iy-
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Jyke en teeringagtigebeginfelen ; oftenmin-

ften dat ’er een fprankje van die Ziekte ver-

hoolen ligt. En deeze myne aanmerking

ftaaft ook de ondervinding. Gelyk deeerfte

oorzaak eener Ziekte overflaat tot de naby-

komende , en vervolgens tot de tweede , der-

de en bepaalde ;
zoo Haat ook de gemeene

Landziekte van Verkoudheid over
, eerst

tot eene doorgaande verftopping en onge-

regelde fcheiding der vogten ; daar na tot ee-

ne volflaagen kwaadbloedigheid , en dus ,

van het mindere kwaad tot het meerdere,

overflaande , word ’er vervolgens gebooren

dat heir van kwaadbloedige geftellen , wel-

ke men Cacochymici noemt; doch die ik,

naar myn inzien
,
(onder verbetering van

kundige Mannen,) juist befchouw, als de

volftrekte grondoorzaaken , welken , met
de ftoffelyke aanvoering van onze Noor-
de- Winden , het zoogenaamde Landfcorbut

helpen bevestigen; en waar toe, zoowel
onze Lugt , als onze onverhoed fe koude
en hette, gelyk ook de uitwaasfemingen,

het haare toebrengen.

Hoe anderen dit ondertusfchen ook be-

grypen , ik meen , op goeden grond , wel te

mogen beweeren , dat de humeuren , welke
die geweldige Jigtpynen in onze Lichaamen
veroorzaaken , eene volftrekte zuure en
fcherpaanprikkelende eigenfchap bekomen
hebbende, en door belette uitwaasfeming,

in de Spieren, Vaten, Vezelen, Klieren

en Vliezen
, ja ook Zenuwen , verdik-

kende , het geheele Lichaam aandoende,
III. deel. Mmmmm ein-
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eindelyk aan de vogten, zoo wel als aan de

vaste dcelen , een zeker bederf toebrengen.

Het ftaat by my vast, dat diezuure uitwerk-

lelen, met de zoute, of alkalyne, dierlyke

vogten, eene zekere vereeniging maaken;
die noch de een nog de ander, door haare

tegenftrydige werking , kan over weegen of
verdryven; en dus altyd een verdervelyk

midden , om zoo te fpreeken , overlaat.

Dit komt my te aanneemelyker voor; om
dat men, in eene belette doorwgasfeming

van een gezond Lichaam , met gezonde

vogten, niet dadelyk het uitwerkfel van de

zuure verdervelyke ftoffen Rellen kan ; ook
zyn dezelven niet altyd in de Lugt, en dus

kan ’er de pynelyke uitwerking niet ter-

ftond op volgen. Maar wanneer die oor-

zaaken het gevolg van vergoorde, verzuur*

de en verdervelyke vogten hebben nagelaa-

ten , zoo dat zy het Lichaam als eigen zyn
geworden; dan is de aandoenlykheid ook
oogenbliklyk werkende, zoodra ’er in ons

Lugtsgeftel verandering gefchied. Daarom
is ’t, dat de Rheumatike ftoffen

,
(ik zal

het kunstwoord behouden,) zoo lang zy

niet volftrekt in de fyne geesten of vogten,

die ons Zenuwftel aandoen
,

gedrongen

zyn , en , door eene herftelde uitwaasfe-

ming ,
wederom uit het Lichaam uitvlie-

den , het zy door een opgewekt of natuur-

lyk zweet, of door ontlasting langs andere

wegen , dat zy , zeg ik , als dan geene de min-

fte toevallen van Vliegende Pynen
,
gelyk an-

ders ,
meerder nalaaten ; ten ware men onder

het
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hetzweeten, by de uitwaasfeming, hier of
daar eenige ligte trekking gewaar wierd.

Uit dien hoofde laaken ook de egteBoer-

haviaanfche Geneesheeren, met reden, de
menigvuldige Aderlaatingen , die men zoo
dikwils, op het eerfte vermoeden van ee-

ne Rheumdtike pyn, beveelt, zonder eerst

behooreJyk het onderfcheid te overwegen

,

dat ’er tusfchen eene vliegende Rheumatike

en eene basterd- of rechte Pleuris-pyn is.

De gegrondheid hier van is terilond blyk-

baar, als men begrypt, hoe onze natuur-

]yke gefteldheid, zelfs in fterke bloedryke

Lichaamen, eene geweldige kragt of een
aanmerkelyk tegenftand biedend vermogen
nodig hebbe , om beitand te zyn tegen de

drukking van onzen zwaaren en vogtigen

Dampkring; en als men, volgens hetgeen
de gorter , op het fpoor van sanc-
torinus ,

betoogd heeft, hier byvoegt,
dat de uitwaasfeming in ’t algemeen zoo
veel van onze vogten wegneemt , als wy
door de fpysverteering of den afgang kwyt
raaken. Wanneer men dit gadeflaat, kan
men ’er, naar ons inzien, op goeden grond
uit afleiden, dat eene aderlaating, fchoon

zy ,
door den daarop volgenden minder aan-

drang van bloed, en de ontfpanning der

Vaten, de pyn fchyne te verzagcen, nog-

tans het bloed en de Vaten te veel ver-

zwakt , om , door den anders natuurlyken
aandrang

, de noodige uitwaasfeming tot

herftel te helpen bevorderen
; vooral in dit

Land, daar zoo veel kragts ter uitwaasfe-

Mmmmm 2 min-
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minge vereischt worde. Dit bezef baarde

die roemenswaardige omzigtigheid , wel-

ke den grooten boerhave en zynen door-

lugtigen Leerlingen van swieten en oos-

terdyk, zoo eigen was, en hunnen Leer-
lingen nog eigen is ; volgens welke zy
eerst en vooral de uitwerkfels van ope-

nende zweetmiddelen beproefden
, om in

de Rheumatike pjmen en ziekten eene zag-

te zweeting op te wekken , eer ze tot ee-

ne aderlaating overgingen , waarmede men
thans zoo roekloos te werk gaat. Men
heeft, om ’t geen ik zegge bevestigd te

zien , de Liasfen met Recepten van de Hip-

pocratesfen dier dagen, by de oude Leid-

fche Apotheekers , flegts na te gaan ; wan-
neer men ontdekken zal, welk pene ontel-

baare menigte van Decocta aperientia , refol-

ventia en fudorifera , van de qitinque radi-

ces aperientes en dergelyken , ’er op de in-

dicatiën van Rheumatismi , ja ook wel flerk

op die van eene Peripneumonia enz. voor-

gefchreeven zyn. Ik fpreek hier op myne
ondervinding in die dagen , toen van swie-

ten en oosTERDYK in deeze Sad wonde-
ren deeden, en ik, als Leerknegt, in ee-

ne der beste Apotheeken woonde. Onder-
tusfehen begrypt men wel , dat ik hier me-
de het oog niet heb op een fterk toenee-

mend gevolg der Rheumatismi , welker

fcherpe aanprikkelingen op de Pleitra val-

len, en aldaar ontfteeking veroorzaaken.

Wie, die als Geneesheer den aart van

zulk eene ontfteeking kent, zou als dan zy-

ne
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ne toevlugt niet tot eene aderlaating nee-

men? In zulke gevallen maakt de nood ee-

ne wet. Neen, ik bedoel hier maar alleen

die vliegende of zelfs ook plaatzelyke py-
nen , by welken , door eene belette door-

waasfeming
, de wegen ter ontlastinge of

zweetinge toegewrongen ,
en , door ver-

ftopping van zuure of verdikte Vogten,
toegeflooten worden ;

tot welker geweldige

verdryving men het Lichaam veeleer in

kragt behoort te houden, dan te verzwak-
ken. Dit leert de natuur onzen Boeren
wel; die zigzelven, als zy dergelyke plaat-

felyke pynen gewaar worden , door eene
buitengewoone beweeging in ’t zweet wer-

ken
; en zig dus als met geweld hertellen.

Dan al genoeg van de belette doorwaasfe-

ming door de fchielyk opkomende koude.

Laat ons nu ,
hier van aftappende , voorts

nagaan
, wat ’er verder in aanmerking komt,

met betrekking tot de zelftandigheid der

pynverwekkende toffe zelve, ’t Is zeker

dat deeze zeer onderfcheiden kan weezen
in verfchillende getellen ; naar dat het

Lichaam natuurlyk wateragtig , of bloed-

ryk is, of alrede eenig andere bedorven
vogt bezit; dit Jyd geen tegenfpraak.

Hier benevens is het nagenoeg bewysbaar

,

dat de aandoenende toffe, niet alleen, ten

tyde wanneer ze gebooren word, maar ook
als zy zig vastzet , veelal wateragtig en een
overtollig Weivogt is; als mede dat dezelve

eene byzondere zuurige of zoutagtige , zoo
niet ook eene otyagtige , zelftandigheid

Mmm mm 3 be-
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bezit: ’t welk de reuk en de fcheikundige

Proeven op ’s Menfchen Zweet duidelyk

toonen. Maar hoe nu deeze zuure zoute of
olyagtige aart uit het bloed zelve ontftaa,

of uit de fcheiding der Galvogten of die

der Pisfen enz. gebooren worde, dan niet;

mitsgaders of de Chyl ofMelkvogten zighier

onder mengen , is zeker een gewigtig Ruk

,

der onderzoekinge waardig ; doch het zou ons

hier te verre afleiden : denkelyk zullen we
’er nog wel nader van moeten fpreeken ,

by ’t voordraagen onzer aanmerkingen op
önze Lands Galziekten.

Met betrekking tot ons tegenwoordig
onderwerp ,

is ’t zeker , dat die Vogten
in de Rheumatici afgefcheiden worden,
door de uitwaasfeming; en dat zy zig fa-

menzetten by mangel van vermogen om
dezelven af te fcheiden. In het eerfte ge-

val worden zy als onnut door de natuur

uitgedreeven; en in het andere laaten zy,

in ftede van eene heilzaame mededeelende

kragt, geestrykheid of voeding , teveroor-

zaaken, pynlyke en fmertlyke aandoenin-

gen na. Deeze aandoeningen , die 'dan ook
op de Zenuwen vallen , zyn , buiten de

reeds gemelde Verkoudheid , en het Schou*

derwee, of koude op de Vliezen, zoo als

men ’t noemt, nog by uitneemendheid de
oorzaak van de Kies- en Tandpyn. Eene
kwaal, zoo algemeen in ons Land, dat ’er

weinigen gevonden worden , die derzel-

ver duldeloozc knaaging niet ondervon-

den hebben; alleenlyk zyn ’er hier en daar

nog
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nog fterke Geitellen, welken ’er niet van
weeten.

Het gadeflaan der uitwerkinge van de

Kiespyn , en ’t bezef , dat de zekere zit-

plaats der ondraagelykfte pynen in de Zenu-
wen te itellen is , leid ons , niet andere

Geneeskundigen , tot het denkbeeld , dat

de Rheumatike of aanprikkelende pynver-

wekkende itoffen , die door de reedsgemel-

de oorzaaken in het lichaam gevestigd zyn
geworden ,

voornaamlyk haare zitplaats in

het Zenuwgeftel hebben. Dit denkbeeld

is te meer aanneemelyk , om dat de pyn,
in geval men den invloed der Zinkingen op
de Zenuwen kan beletten, ook ophoud of
vermindert; fchoon de ftoffe zig nog in het

Lichaam onthoude. Hier by komt , dat

’er, als een Lichaam eenmaal aan de eerlte

pynen gewoon word, en de zinkingagtige

humeuren zig eindelyk, om zoo te fpree-

ken, tot verzadigens toe, in de Zenuwen
gezet hebben ; dat ’er als dan Zenuwkrim-
pingen, Knobbels en Gezwellen ontftaan,

die ten Jaatfte de Zenuwen, hoe aandoen.

lyk anders
,

geheel doof en ongevoelig

maaken. Dit word zeer fterk bevestigd

,

door het uitwerkfel van de Jigt, aan ’t wel-

ke de Lyders, na dat ze eerst, zoo als men
zegt, vliegende was, door den tyd gewen-
nen ;

wanneer de pyn plaatslyker word , of
‘althans minder plaatsveranderend is. Men
heeft zulks vry natuurlyk af te leiden , van
de verdooving , die veele Zenuwen en Ge-
wrigten reeds als ondergaan hebben; terwyl
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de pyn nog in de gevoeligfte plaatfen van de

famenvlegting der Zenuwen huisvest; wan-
neer ze dan eindelyk ook het Hand- en Voet-
euvel verwekt. Uit hoofde van dit alles zyn
’er geen geringe redenen om vast te Hellen

,

dat de Zinking-
, Jigt- of andere pynen haa-

re voornaamfte zitplaats in de Zenuwen
hebben ; ten minften dezelven buitenge-

meen meer aandoen dan andere deelen des

Lichaams. Van daar doet het afbranden

der Zenuwe de Kiespyn in holle kiezen

onfeilbaar ftillen, en verzagt de branding

der Mofcha de Podagra-pyn : ook heeft de

Meekrap mogelyk te meerder invloeds op
Jigtige geftellen , om dat ze zoo Rerk door-

dringt, dat ze tot op de Zenuwen werke;
’t geen te minder vreemd voorkomt, daar

men weet, dat de Meekrap, inwendig ge.

bruikt , haare roode koleur zelfs aan de

beenderen mededeelt.

Dus ver het voornaamfte van de Zinking-

verwekkende eigentlyke Rheumatike Lands-

ziekten voorgedraagen hebbende
,
ga ik over

om te onderzoeken , welk eene vreezelyke

menigte van kwaaien , of liever benaamingcn,

uit die zelfde Bronwel , waar uit deezen op-

borrelden , nog verder opwelt. Haar getal is

groot, en ze zyn in de bykomende toevallen

ontelbaar ; nadien ze , zelfs in alle andere ziek-

ten, wonden en kwaaien, die onder de Eu-
ropifche Volkeren gemeen zyn ,

als bedriege-

lyke Slangen verborgen liggen ;
waar door ze

haare kenmerken in dit ons Land nietzelden

moeilyk maaken. Hier door verkrygen ze

ook,
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ook, fchoonze veelal uit een en het zelfde

grondbeginfel voortfpruiten , naar de ver-

fchillende uitwerkfelen en piaatsneeming in

de deelen van ons Lichaam , onderfcheiden

benaamingen. Wanneer de Zenuwen , Spie-

ren der Lendenen, der Wervelen en des

Ruggegraats aangedaan worden , dan noemt
men zulks Lendepyn

,
QLumbago.') En hier

uit word dikwils gebooren eene pyn , wel-

ke op de Nieren valt, waar door de Pis-

wegen meermaals , uit wederpyn , zeer fterk

aangedaan worden. Dan ontftaat ’er wel

eens eene verltopping of ligte pyn in het

wateren, en vooral eene dikke brandige

pisfe; dit word fomtyds beltempeld met den

naam van Slymgraveel ; doch het is eigent-

lyk eene flymzugt , een flymzetfel in de

blaas, (Leucophlegmatia in vefica.') Is het

wyders, dat de Spieren van de Borst, mits-

gaders de tusfchenribbigeSpieren aangedaan

worden, dan ontftaat aldaar eene gefpan-

nen pyn, die men veelal Basterdpleuris,

( Pleuritis notha .) heet , om de nabyheid

der pyne aan het Borstvlies, (Pleura ,)

daar de weezenlyke Pleuris in huisvest. In

dit geval is de ademhaaling, welke door de

tusfchenribbig-e Spieren mede bevorderd

word, moeilyk en angftig , zulks neemt
toe , zoo die verltopping tot ontfteeking

overgaat, en het Middelrif, QDiaphragma
eigentlyk het Borstvlies, (de Pleura ) ont-

ftoken word ; wanneer de zoo gevreesde
Pleuris te voorfchyn komt. Eene Ziekte,

welke men zekeriyk met vollen recht eene
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der gevaarlykfte Landskwaaien noemen mag,
die zeer veele Lyders wegfleept; of, zoo
ze al geneezen worde, veeltyds eene kwy-
nende kug, ja zelfs de Teering, agter zig

laat. Deeze gevolgen dier Ziekte fchynen
in hooge drooge Landen minder plaats te

hebben, dan hier; waar toe de boven in

’t breede gemelde invloed van onzen kouden
wateragtigen Dampkring, mitsgaders onze
zinkingagtige zuure of bedorven

,
ja ook

Blaauwfchuitige , humeuren ten fterkfte me-
dewerken. Wanneer het gebeurt, dat dee-

ze Zinkingftoffen , of fcherpe Vogten, zoo
verre doordringen , dat zy de Vliezen en
bekleedzelen der gewrigten doorfluipen , en
zig daar in vastzetten , dan vestigt de Arthri-

tis , de Gigt of Jigt, het Flerecyn der ou-

de Hollanders, aldaar haaren zetel. Eene
kwaal, die men mede met vollen recht Va-
derlandsch heeten moet ; en mogelyk is zy

,

benevens de Verkoudheid
,
de allernationaal-

fte. Men vind dezelve onder ryken en ar-

men; zy is by den Boeren- en Burgerftand

in ’t algemeen , en inzonderheid by de be-

jaarde Lieden , bekend
;

ja
,
ze zit dermaa-

te in den aart, niet alleen van fommigen
maar zelfs van veelen onzer Ingezetenen ,

dat ze ,
gelyk men opmerkt, met de voort-

teeling in geheele huisgezinnen en familiën

overgaa. Men heeft deeze kwaal, gelyk

wy hier boven gezegd hebben, te houden

voor het uiterfte gevolg van de menigvul-

dige vei koudheden , en Rheumatike , nu zal

ik hier zeggen , Jigtige humeuren; welker
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uitwerkingen verfchillende benaamingen

krygen , naar de plaatfen , daar ze zig

byzonder vestigen. By aldien zy zig vast-

zetten op of omtrent de Heupen , dan

noemt men dit ongemak (Dolor Ischiati-

cus ,) Heupwee; zetten zy zig in de Schou-

ders of derzelver Gewrigten , dan heet

het Schouderpyn, (Onagra ;) in de Kniën
of kniegewrigten Knieëuvel, (Gonagra;')

in de Handen of Vingers en derzelver

gewrigten Handeuvel
, ( Cheiragra.) Ver-

oorzaakt het eindelyk de zoo bekende on-

draagelyke pynen in de Voeten , en by
uitftek op den grooten Toon, dat kleen

doch ontzaglyk plaatsje deezer kwaaie; dan

verkrygt het den naam van (Podagra ,)

Voeteuvel, of het word by uitneemend-

heid, met een hoflyk zagt woordje, het

Pootje geheeten. Alle deeze byzondere

benaamingen zyn ontleend van de plaats,

daar de Jigtpynen of aanprikkelende hu-

meuren vallen, en die zy, terwylze, als

’t ware , uit eenen Baarmoeder geboo-

ren worden , tot hunne byzondere woo-
ning verkiezen. Onze Hollanders heeten

daarom de Jigt en het Podraga, niet ten

onrechte , een Zusje en Broertje : en ze-

ker dit Zusje en dit Broertje verzaaken

hunne afkomst zoo weinig , dat zy , zoo
misfchien de Sexe hen niet deede verfchil-

len , volmaakte tweelingen zouden zyn,
die in gedaante en werking , minder dan
Castor en Pollux van elkander zouden ver-

fcheelen.
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Hier mede zouden wy,naar ons oordeel,

bellaan kunnen , omtrent de vereischte

melding deezer Landsziekten
; maar ’t zal

niet oneigen weezen, dat wy, nevens de
gemelde algemeene, nog eenige andere by-

komende of verfchillend werkende oorzaa-

ken ,
die aan dit Land eigen zyn , voor-

draagen. Hoe zeer tog de opgenoemde
Ziekten uit de gefteldheid van ons Land
ontftaan kunnen , en ook werkelyk ont-

ftaan , zoo is ’t egter zeker dat men der-

zeiver voortgang en toeneeming mede
niet weinig beeft toe te fchryven , aan

een gebrek van genoegzaame voorbehoe-

ding. Dit gebrek komt bovenal in aan-

merking met opzicht tot die plaatfen, daar

ons Land laag en moerig is ; en de In-

woonders gevolglyk zeer onderhevig zyn
aan den kouden opflag van een waterigen

grond. De gevolgen hier van zyn blyk-

baar; nadien ’t bekend is, dat zulks in de

geitellen veelei* Menfchen , die ligtlyk

bloot Haan voor ’t krygen van koude voe-

ten , ’t zy door fneeuw of anderzints , niet

alleen het Podagra of Voeteuvel opwelt,

maar zelfs gevaarlyke Kolyken en krimpin-

gen in de Ingewanden doet ontftaan. Dee-

ze aanmerking is my des te gewigtiger, om
dat ik waargenomen heb, en ik durf ’er ge-

noeg op aan , dat het door anderen , die

belang ftellen in de kennisfe onzer Vader-

landfche Ziekten, ook zoo bevonden zal

worden, dat naamlyk de meeste en wel de

gevestigde Jigtpynen zig by uitneemend-

heid
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heid opdoen, onder onze Landzaaten, die

zeer veel in wateragtige Landen werken,

’t Is genoegfaam zeker , dat meest alle de

bejaarde Lieden, en wel b}^zonder bykans

alle de oude Vrouwen, in onze laage Vee-

nen , door de Jigt aangedaan z}m
; ’t welk

zig gemeenlyk op gezette tyden van het

jaar openbaart , en wel voornaamlyk in den
Winter, als zy zig tot de rust begeeven,

en ffcil in hunne huizen aan den haard bly-

ven. Hier tegen is het, naar myne onder-

vinding, (want hooger gaa ik niet,) ook
waar, dat men in het hooge gedeelte van
Zuidholland , met naame langs den Ysfei

,

en om Ysfelliein, tegen het Stichtfche en
ook in ’t Gooiland, ja, zoo ’t my vryltaa

buiten onze Provintie te treeden , in het

Stichtfche en Gelderlche , minder jigtige

Lieden ontmoet dan hier in Holland. Ik

heb Gelderland , het Sticht en Overysfel

doorreisd ;
naar den tyd , dien ik my aldaar

heb opgehouden, en ingevolge van ’t na-

vraagen hieromtrent gedaan , vind ik vol-

doende reden om te zeggen , dat men , on-

der de Inwoonders dier Landltreeken, zul-

ke blyken van jigtige geitellen niet gewaar
word, als hier te Lande: zelfs weet men
’er onder de Landlieden en Boeren naauw-
lyks iets van. Daar benevens heeft men al

voorlange , ten aanzien van verfcheiden

Hollandfche Steden , opgemerkt
, dat de

Jigt of het Podagra in de eene Stad meer
dan in de andere zou heerfchen. Men wil

dat de Inwoonders van Amlterdam en den

Haag
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Haag ’er meer aan onderhevig zouden zyn,
dan die van Haarlem , Leyden en Rot-
terdam.

Deeze Waarneeming heeft inderdaad eeni-

gen fchyn , vooral met opzicht tot de aanzien-

lykeen vermogende Lieden, welken niet veel

beweeging maaken en allerlei fpyze eeten ,

als mede door het langduurige zitten op hun-
ne Kantooren , aan de vogtigheid en eene

fchadelyke Lugt te veel gelegenheid geeven

,

om zig in hunne Lichaamen te vestigen.

Maar onder den gemeenen man , by Kruiers

,

Waagdraagers , Sleepers en allerlei werk-

volk, mitsgaders onder de Soldaaten in den
Haag , zyn deeze kwaaien op verre na zoo
gemeen niet. In den Haag en elders befpeurt

men de fterkfte uitwerkfelen van het Poda-

gra , meest, onder de aanzienlyke Lieden ;

waarom de Boeren het eene Adelyke, en

die van den Burgerftand het een Rykelui’s

Ziekte noemen. Dit is zeker ook niet al

mis; fchoon ik egter zeer wel weete dat

’er fommige Boerenlieden mede geplaagd

zyn. Maar deezen benoemen het met den

naam van Jigt, een dik Bien , Kramppyn
enz. Als men hun wil beduiden dat zy ’t

Pootje in Hand of Voeten hebben, loopt

men gevaar van hen te vertoornen ; ,, waar

,, wou ’t my van daan komen”, zegt de

Boer, „ ik drink geen wyn; wat weet een

„ Boer van ’t Pootje” enz. ’Er heerschtdus

in dit opzicht een zeker vooroordeel ; doch

het is niet geheel verwerpelyk. Als men
’er wel op let , zal men bevinden , dat het
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eigentlyke Podagra, fchoon het den eenen

of anderen Landman treffe, den Stedeling

egter meer te beurt valt: het getal der Po-

dagristen onder de Landlieden, tegen dat

der Stedelingen ,
zal geen één tegen vyftig

haaien. Zulks doet veelligt iemand vraa-

gen, zou dan het Wyndrinken en Banket-

teeren hier toe medewerken ? Dit is eene

bekende Ziektekundige vraag , die meer-

maals beantwoord is , en waar over wy ons

in deezen niet verder kunnen uitlaaten,

dan voor zoo verre dezelve op ons Land
betrekking heeft. Men vind , buiten tegen-

fpraak, hier te Lande, veele voorbeelden

van Lieden , welken geen of bykans geen

Wyn drinken, en nogtans elendige Poda-

gristen zyn; doch dan zyn het geitellen,

die ’er van zelven toe gefchikt zyn , of het

by overerving hebben. Ook zyn ’er, aan

den anderen kant,lterke Wyndrinkers, die

nooit van Jigt of Podagra weeten. Men
kan des den oorfprong deezer kwaaie niet

volftrekt hier aan toefchryven. Ondertus-

fchen Haat dit evenwel vast , dat zulke

Menfchen , die zig Iterk aan ’t Wyndrinken
overgeeven , en aan een wellustige tafel ge-

wennen, deeze kwaal meerder voeden, ’tls

tog beflendig waar , dat ’er , by het ge-

bruik van allerleie zwaare en veelfoortige

fpyzen , meer verdervelyke en ter rot-

tinge overhellende affcheidingen in de Vog-
ten blyven huisvesten ; als mede dat de

Jigtige en Podagreuze fcherpe Vogten, wan-
neer ze zig daar mede vermengen , des te

eer-
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eerder gelegenheid ' vinden , om in zulke

Lichaamen te fcherper en kenbaarder te

werken. Byaldien men dit toeftaa , blyft

’er geen twyffel over, of ’er ligt in die lee-

venswyze eene gantsch aanneemelyke re-

den, waarom de aanzienlyke Lieden in dit

Land het meest aan ’t Podagra kwynen.
Hier nevens werkt dan ten fterkfte mede
de natuuroorzaak deezer Ziekte , voor zoo
verre dezelve uit de gelegenheid van ons
Land is af te leiden; waar aan de Adel zig

wel het meeste blootftelt.

De Edelen en aanzienlyken onzes Lands
maaken , zelfs van de jeugd af tot in den
ouderdom , veel werks van de oeffening der

Jagt; en de voornaamfte Jagtdieren , als

Haazen , Sneppen , Endvogels enz. hier te

Lande , onthouden zig in onze laage en
vogtige Landen : men moet ze, derhalven,

aldaar belaagen, en zig dus aan de vogtig-

heid dier Landen blootltellen. Daarbykomt
dan nog , dat de Jagttyd hier altoos ten

fterkfle ingaat in den Herfst; in welk Tai-

foen wy de meeste Nevelen , Mist en ver-

anderlyke Winden hebben ; onze Landen
veelal vogtig zyn , en onze Polders of
Droogmaakeryen niet zelden half dras lig-

gen. Wanneer men dit in opmerking neem*

,

zal men , zonder eene verdere breedvoeri-

ge verklaaring , wel begrypen , hoe ’t byko-

me , dat onze Jaagers , dikwils met natte

en koude voeten behebd, daarby door de

fterke oeffening in ’t zweet geraakt , en

weder fchielyk opgedroogd zynde , meer-

maals
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maals de pynlyke gevolgen eener belette

doorwaasfeming moeten ondergaan. Wan-
neer men dit alles te famen neemt, en op
den geleiden grondflag over de oorzaaken

der Jigt redeneert ; dan is de rede niet duis-

ter, waarom de aanzienïyke Lieden hier te

Lande, in bejaarde dagen, veelal aan dee-

ze kwaaie kvvynen. Onze Geneesheeren

voegen ’er nog wel by, dat deeze Ziekte-

fpranken , by de Fles en eene Matres, fterk

aangezet worden: en ’t komt zeker niet

ongegrond in bedenking, of de al te gr00-

te verhitheid op de lchoone Sexe, ten dee-

zen opzichte, niet wel iets nalaat. Wie
weet, of de uitputting van de eelfte en

fynfte geesten , waar onder ik , op het

fpoor van den wyzen boerhaave, ook die

der Zenuwvogten telle , niet dermaate de

Zenuwen van haare kragt beroove, dat ’er

geene genoegzaame doorvloeijing meer zy;

maar eene verftopping in derzelver ïa-

menkomst, of, zoo als men van de Bloed-

vaten zegt, (Anastomofis ,) kusfching, ver-

oorzaakt worde? Zou dit de reden niet

wel zyn, dat de Podagra-pynen zig meest
altoos zetten ter plaatïe, daar de uiterfte

takken der Zenuwen famenkomen , en daar

dus de fynfte overgang der geesten moet
gefchieden ? Ik bepaal niets ; doch ik denk
niet , dat het gezegde zoo vreemd zal voor-

komen , dat het geene bedenking lyde, of
niet het natuurlyk misbruik , van het ver-

hit verfpillen der fynfte geesten
, ten fterk-

fte kunne medewerken, tot de onmagt, om
III. deel. Nnnnn te-

DE HOL
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE,

1652 NATUURLYKE HISTORIE

tegenftand tc bieden aan debykomendeoor-
zaaken, die, door eene belette doorwaasfe-

ming en verderf in het bloed, de grondflag

der Ziekte zyn ? Hoe ’t zy , ’er moet gewislyk

een famenloop van oorzaaken weezen , wel»

ke geen of minder vat heeft op de Ambagts-
en Boerenlieden ; en ’t is zeker

, dat dezel-

ven in het ftuk der Voortteelinge zoo aan-

houdend verhit niet zyn als de dertele Adel.

Wat wyders Amfterdam betreft; zoo ’t,ge-

lyk veelen willen, doorgaat , dat de gemelde
ongemakken aldaar , meer dan in andere

Steden
,
gevonden worden , dan dient men

,

by de gelegenheid , welke de wellust heeft,

om ’er haare rollen vryer te fpeelen , ook
nog deeze opmerking te voegen. Dat men
geen geringe bykomende oorzaak hier van
zou kunnen vinden, in de veeltyds , en
vooral genoegzaam den geheelen Winter
door, morfige en vogtige Straaten ; waar
nevens men dan ook wel te letten heeft op
de verdervelyke uitwaasfemingen des Zo-
mers, mitsgaders op den flegten moerigen
grond der Stad. Voegt hier by , dat de

yver voor den Handel , de Amfterdammers,
op de Koopbeurze, langs de Straaten, in

de Pakhuizen enz. zeer veel koude aan de

voeten doet doorftaan ; ’t welk zeker in

dit geval eene aanmerking van weezenlyk

gewigt is. Indien men verder , volgens

derzulker gevoelen ,
beweert, dat de Rot-

terdammers ’er minder aan onderhevigzyn;

dan zou men in het tegenovergeftelde mo-
gen denken, dat de gelegenheid der Stad

op
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op beter grond , de mindere vogtigheid

der Straaten , en de frisfche Maaslugt,

hun in dit geval begunftigen: want voor ’t

overige is ’er geen gegronde rede , om aan

de Ingezetenen dier Stad eene geregelder lee-

venswyze dan aan de Amflerdammers toe

te fchryven : en hier mede flappen wy van

dit onderwerp af.

Tot dus verre hebben wy de voornaam-

fte Ziekten, Kwaaien en Landeigene On-
gemakken , die uit de gefleldheid van ons

Land en deszelfs Dampgewest voortfprui-

ten ,
inzonderheid voor zoo ver ze op de

uitwendige en inwendige deelen, door ee-

ne of fchielyk ontflooten of belette door-

waasfeming , vallen , afgefchetst ; laat ons

nu zien , hoe ’er verder
,
uit dezelfde Lügts-

gefleldheid , een ander heir van kwaaien
voortkomt; die op onze Ingewanden , en,

zoo als de Geneesheeren fpreeken , op on-

ze Partes Nobiles of Edele Deelen , welken
noodwendig tothetleeven behooren , vallen.

De voornaamflen van die foort, welken hier

te Lande, fchoon ze ook aan andere Ge-
westen gemeen zyn, eene by uitflek fcha-

delyke rol fpeelen , zyn de Keelziekten en
deLongezugt, met derzelver gevolgen.

Het getal der eerstgenoemden is groot in

onderlcheidingen
;
doch een voornaame is

die Keelziekte , welke voorkomt als een
gevolg van eene niet welgefcheiden ver-

koudheid, of uit eene ontfleekende oor-

zaak, die in de Lugt ligt, ontflaat. Wy
kunnen ons hier niet ophouden, met alle

Nnnnn 2 de
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de byzondere Keelgezwellen, als daar zyn
knoestige , veretterende

, heetvuurige ,

fluiptrekkcnde , en wat dies meer zy ;
maar

hebben ,
met betrekking tot ons Land ,

wel inzonderheid aan te merken , dat de
waterige Keelgezwellen de Ingezeetenen

nog al veel aandoen. Dewyl nu dit

ongemak beflaat uit eene wateragtige ,

fchraale , koude , ftymerige en zinkingver-

wekkende opzwelling , die eene pynlyke
uitwerking in de ademhaaling, en vooral

in de doorzwelging, maakt; zoo is, uit ee-

ne vergelyking hier van met de Verkoud-
heden , zeer gereedlyk na te gaan , dat het

onderfcheid alleen daar in beflaat, dat de

kwaade floffen in dit geval op de Keelklie-

ren vallen, daarze in het andere op Snot-

klieren vielen. Als deeze aandoening niet

fpoedig gefcheiden word, kan zy ligtlyk

tot zeer gevaarlyke ontfleekingen overgaan.

Zulke Keelgezwellen zyn al vry veelvul-

dig onder onze Landzaaten ; des ook de

gemeene Man en de Landlieden hier tegens

hunne huismiddelen kennen. Als daar is

het verwarmen van de Keel, met ’er warme
doeken, pappen, en zoo voorts, op te leg-

gen ;
zeer algemeen is ’t , zulks te doen

met eene kous , die men des daags aan de

voeten heeft gehad , en met veel zweet-

agtige floffen bezet is ;
wyders bedient

men zig van gorgelingen met Knol le- en

Koolfap, als mede met water, waarin ee-

ne gloeiende kool gedoofd is , en meer
diergelyke: alle welke middelen , waarlyk.
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dikwerf veel dienst doen. Voorts heeft

onze Boerenhand nog al veel op met het

gorgelen met hun eigen water; een beklaa-

gelyk overblyffel van het vooroordeel, dat

de Pisbek37kers en Kwakzalvers der voori-

ge Eeuwen ingeboezemd hebben, en nog
niet geheel verdweenen is. Het een en ’t

ander verhrekt intusfchen ten bew}Tze, dat

de Keelziekte onder ons geen vreemde
kwaal zy. Minder Landeigen, doch egter

nu en dan zeer gedugt,zyn de heete Keels-

ontheekingen , die , door eene onverhoed-

fche ongeheldheid in de Lugt, by de inade-

ming , zoo fcherp zyn , dat ze , onmiddelyk

,

den Longeklep, en deszelfs zoo menigvul-

dige wonderbaare Spieren en Klieren, met
eene daadlyk heete ontheeking aandoen

;

zy fleepen, zonder eene gelukkige en fpoe-

dige fcheiding, den dood na zig; of ver-

oorzaaken , als ze op de Longen zelven

vallen , een nieuwe niet min doodlyke ont-

heeking; tot welker gevolgen die kwaaien
behooren , welken , onder onze Ingezeete-

nen , de gevreesde Longezugt verwekken.
Schoon men deeze Ziekte met opzicht

tot de waare Longezugt
,

QPeripneumonia

yera ,) mede niet volhrekt onder onze ei-

gentlyke Landskwaalen kunne brengen ,

kan dezelve evenwel, met betrekking tot

de Basterd Longezugt, QPeripmwnonia no-

tha ,) niet geheel onaangeroerd blyven.

Men verhaat door de eerstgenoemde eene
aandoening in de Longvaten , die tot eene

ontheeking Qnflammatie ,) overhelt ofover-

N n n n n 3 haat
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Haat , en eindelyk eene waare plaatslyke

ontfleeking voortbrengt. Deeze ontRee-

king bevind zig vooral aan de Longflag-

aderen en derzelver zylingfche takken

;

en vervolgens op tweeërleie plaatiin-

gen, naamlyk aan de einden der Slagade-

ren, of aan de einden der Lugtaderen;
doch in de RerkRe aandoening aan die bei-

den. Zy word meest gebooren , als het

Lugtgeftel aangedaan is door fcherpe vog-

tigheid, fcherpe droogte en hette, of als ze

gedrukt word door zwaare en brandige uit-

dampingen ; hier te Lande, zoo veel ik weder
myne opmerkingen durve voordraagen , by
Rinkende Mistdampen en Nevelen , door

Noordc Winden aangevoerd. De vogten

worden hier door flerk famentrekkende, en
dus beleedigend of kwetfend ; vervolgens

zet de Chyl , verdikt wordende, alles uit;

hierop volgt verRopping,na de verRopping

ontReeking , en deeze Haat , over de geheele

Long, van de eene plaats tot de andere

over: de ademtogt word belet; het bloed

word verhit, en zoo geweldig aangedaan,

dat ’er het verderf in flaa , ’t welk den dood
ten gevolge heeft. De overige oorzaaken

als daar zyn die van fchielyk te loopen , de

Lugt te ontzingen , tegens fierken Wind
in te gaan , zyn toevalligheden die op ons

Land niet byzonder betrokken kunnen wor-

den. Ook is deeze Ziekte, ten Rerkfle ge-

nomen, voornaamlyk oorfpronglyk , uit de

kwaade Roflfen die de Lugt, zoo wel elders

als hier, met zig voert. Wyders houd ik
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de Basterd Longezugt, fchoon dezelve zoo
gevaarlyk niet zy als de eerfte,hier te Lan-

de, egter voor niet minder gedugt.

Deeze word veroorzaakt door de ge-

ftremde goore Snotftoffen, of ontftaat uit

eene verzameling van aanprikkelendc Zin-

kingftoffen en fcherpe humeuren, die zig

eerst op den Longeklep zetten , en daar na

in de Longepyp , met een koud verdikt

Speekfel ; dat zig eindelyk overal in de

Longvaten aanzet. Hier door word derzel-

ver werking in de uitademing belemmerd,
benaauwd en angflig gemaakt ; de verdik-

king neemt, zoo deeze aanzetting door gee-

ne middelen verdund kunne worden, of niet

eenigzins los raake, van flond tot Hond toe,

tot dat ’er ten laatfte eene volkomen ver-

ftikking op volgt. Deeze Ziekte brengt dus

doorgaans te wege eene logge verflauwen-
de uitwerking in den omloop des bloeds;

het welk ook natuurlyk volgen moet , uit

de gemeenfchap , die het hart en de omloop
des bloeds met de Longen heeft; vooral,

indien het bloed zelve alrede door de kwaa-

de ftofl'en is aangedaan , en de geitellen

bereids volkomen of jigtagtig of Scorbutik

zyn. Men befpeurt deeze ongefteldheid

om die reden ook doorgaans, zoo niet be-

Itendig, in dit Land, als de verkoudheden
en jigtige toevallen heerfchen, dat is, in

het Na- en in het Voorjaar. By aldien

dezelve in den Zomer voorvalt, is ze,

naar veelei* gedagten , veelal doodlyk, zoo
’er de verrottende ftoffen, door hette ont-

Nnnnn 4 ftoo-
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ftooken , by medewerken : te meer daar de

aandrang van het verhitte bloed dan des

te fterker kragt ocffent. In den Herfst,

den Winter of het Voorjaar word deeze

Ziekte, als zy in haar volle geweld is,

doorgaans vergezeld van eene langfaame

Koorts; en dus werkt ze minder geweldig

op de ontfteeking : maar in den Zomer
zyn alle Koortfen meestal driftiger, en dus

word de ontfteeking dan ook fterker aan-

gezet. Misfchien ligt hier in ook wel eene
rede , waarom de eigentlyke Longezugt
meestal in den Zomer het geweldigfte en
gedugtfte is. Ondertusfchen word het

Bloed, in welk een Saifoen men zig ook
bevinde,het zy,dat de Longen zeiven aan-

gedaan worden , of dat de Longpyp in de

basterd Longezugt verftopt zy, in beide

de gevallen in zyn omloop belemmerd; het

tragt dan zyn gewoonen weg met geweld

te openen ;
waar door de Lyder ten uiter-

fte benaauwd word, des hy, zoo ’er geen

fcheiding kome, verftikke en fterve. Dee-
ze Ziekte treft in ons Land meestal de be*

jaarde en oude Lieden. Ze zyn van na-

tuure harder van huid geworden ; bezitten

minder vlugge leevensgeesten ; worden ter

oorzaake van ons Landgeftel verhard, en
verkrygen van zelve taaier en flymeriger

vogten ;
terwyl ze ook de verdikte vog-

ten ,
door verkoudheid gebooren , minder

kunnen ontlasten. Dus worden zy, door

hunne verdikte humeuren , natuurlyker

wyze tot deeze kwaal geleid , en in veel

\ groo-
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grooter gevaar gebragt , dan de jongere

Lieden, welken haar, door de kragt hunner
Leevensgeesten , nog kunnen overwinnen.

Wy verzoeken dat de Leezer , met dit

ons verflag van de algemeene eigenfchap

deezer Ziekte , onze aanmerkingen wegens
de Verkoudheden, en de daar uit volgende

ongemakken
,

gelieve te vergelyken. Ook
kunnen wy niet nalaaten , by het gezegde

nopens dit onderwerp, nog eene aanmer-

king te voegen , die wel eigentlyk tot de
ongemakken, welken uit de leevenswyze

of de Dieet der Hollanders ontdaan, be-

hoort, maar hier geplaatst dient te worden.

’t Komt my , onder verbetering , voor

,

dat tot de taaie flymerigheid , die in zulk

eene basterd Longezugt gebooren word,
niet weinig medewerkt de toeltand van
die flymerige geitellen , welken

, door het

onmaatig Tabakrooken , alrede den Longe-
klep, de Keel en de Longebuis

, ja ook
veeltyds de Longen zelven

, met een taai

flym bezet hebben. Ik voor my ben van
gevoelen , dat het verdikken van de Chyl

,

liet Speek fel en de Klieren , hier door in

veele, niet jin alle
,
geitellen veroorzaakt

,

zeer veel kan toebrengen tot de gedugte

gevolgen eener verltikkinge : en dat men,
in gevallen van de Basterd Longezugt, wel
degelyk hebbe gade te Baan , in hoe verre

fculks de ongemakken verergere, of famen-
werke met de oorzaaken , welken van ee-

ne kwaade inademing, of verkonde fcher-

pe vogten ontdaan, en die als ’t ware eene

N n n n n 5 twee-
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tweeledige oorzaak bevestigen. Doch in

hoe verre het misbruik van Tabakrooken,
en de daar uit ontftaane flymerige taaiheid

in fommige geitellen, tot eene allengs aan-

groeiende verdikking of verltopping mede-
werke , behoort tot onze nadere overwee-
ging der Ziekten , welken uit de Natio-

naale gewoonten ontllaan.

Na ’t afhandelen van dit onderwerp.
Haat ons nu voorts het oog te vestigen op
eene by uitftek zoogenoemde Landskwaale;

die zoo veel gerugts in gantsch Europa,
vooral in deszelfs Noorder gedeelte

, maakt,
dat ik dezelve eerder als eene Europifche

Ziekte van het Noorden, dan, als gelyk

veelen blyven doordringen , eene Landei-

gene Ziekte der Nederlanders , en vooral

van onze Hollanders , befchouwe. Men
benoemt dezelve met den naam van Blaauw-

fchuit, Scorbut of Scheurbuik. Dan, wat
zal ik ’er tog van melden, dat ’er niet al-

rede over gezegd is V Zal ik de Schriften

van den wyzen boerhaave en van den be-

roemden van zwieten uitfchryven ? Zal ik

de weergalooze waarneemingen van den

Engelfchen sydenham op onze Landen
overbrengen ? Zal ik ter töetze Hellen het

geen Doétor stocke hier omtrent , met op-

zicht tot ons Land, al of niet aanneemelyk

voordraagt ? Zal ik eindelyk onze Genees*

heeren over alle die Scorbutike bepaalingen

en afleidingen, welken hun tot verveelens

toe voorgefleld zyn , onderhouden ? ik ftaa

’er waarlyk over verlegen.

Als
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Als ik daarenboven indenke , hoe veele

eigentlyke , hoe veele bykomende, hoe vee-

le twyffelagtige oorzaaken zig hier opdoen

;

en in welk een uitgebreid onderzoek ik my
zal in wikkelen, wanneer ik my hier in toe-

geeve; dan moet ik voor de vuist betui-

gen, dat ik vreeze, niet alleen my zelven,

maar ook alle myne Leezers te zullen ver-

veelen. Daar ik ’er my egter onmogeJyk
geheel van ontflaan kan ; nadien m}7ne taak

vereischt, dat ik ’er, met opzicht tot Hol-

land van fpreeke , zal ik myne gedagten

deswegens beknoptlyk mededeeïen. Maar
dewyl dit tuk, naar myn inzien, tot nog

toe niet voltrekt beflisfend afgehandeld is,

zou ik my zelven aan rechtmaatige befchul-

digingen bloottellen, zoo ik hieromtrent

eene Meesterlyke bepaaling wilde maaken ;

waarom ik myne volgende voortellingen

,

nopens dit onderwerp, flegts als eene Proe-

ve aangemerkt wil hebben. En in deeze

Proeve, zal ik kortlyk , maar tevens, zoo
ik hoop, zaaklyk voordraagen , ’t geen ik

’er , myns oordeels , op goeden grond

,

fteunende op de beproefde Schriften van
anderen , op myne Ondervinding

, en de

gezonde Reden van weete; zoo verre het

zelve voor myne Vaderlanders in ’t alge-

meen vatbaar befchreeven kan worden.
Het lyd geen tegenfpraak , dat hier de

’vogtige Lugt,de uitwaasfeming der Noord-
zee , der Rivieren , Meeren en Poelen

,

benevens de aanvoer der Winden, met één
woord, de Hollandfche Dampkring weder

in
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in aanmerking moet komen ; dat zeer na-

tuurJyk is
,

gelyk men uit het voorheen
gezegde ,

wegens den invloed van den
Dampkring , terflond kan afleiden. Voorts
hellen de meeste Geneesheeren over, om
by die oorzaaken , vooral als eene voorbe-

reidende oorzaak , wel inzonderheid te

voegen, de uitwaasfeming onzer brakke

Gronden en Veenen
; mitsgaders zoo als

de oplettende van zwieten aanmerkt, het

bewoonen van natte of vogtige Huizen en
Kelders, benevens het flaapen op vogtige

plaatfen. En men zal deeze aanmerking
gewislyk. zeer gegrond vinden, als men na-

gaat, hoe dikwerf, hier te Lande, het

Stroo onder de Bedden
,

ja zelfs de gevul-

de Matrasfen in de lugtige Ledekanten,
door de opdamping der vogtige gronden,

in korten tyd verrotten ; waar door ook
het ftilliggend Beddegoed, in de zindelyk-

fte huishoudingen , op de minfte vogtige

Lugt , muf begint te rieken. Omtrent
deeze vogtigheden nu merkt die fchran-

dere Arts tevens aan , dat dezelven eene

zoute, zuuragtige, verdervende ftofFe be-

zitten; die, door onze inademing, en de

influrping der poriën , in het Lichaam in-

dringt, en het bloed door den tyd verder-

velyk maakt. Hoe men ook voorts hier

omtrent moge denken, dit is althans ze-

ker, en wy hebben ’t reeds meermaals her-

haald, dat de Inwoonders onzer laage Lan-

den
,
daar de gemelde uitwerkfelen der vog-

tige 'woonplaatfen meest heerfchen ,
veel

fter-
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iterker en doordringender van het Blaauw-

fchuit aangetast worden , dan zy, die de

hoogere Landen bewoonen. Men vind dee-

ze ongefteldheid , ’t is waar, ook fomtyds

by de laatstgemelden ; doch dan is ’t , ver-

moede ik , meerendeels eene overerving

door geboorte of huwJyk , of ’t ontflaat uit

eene veranderde wooning. Wanneer men
dit ftuk bepaaldlyk met opzicht tot Holland

befchouwt, zal men deeze kwaal in Noord-
holland Berk, maar allerflerkst in Water-
land vinden. In onze Veenen aan den kant

van ’t Haarlemmermeer, aan de Zandzyde,
dat is van Haarlem af tot aan Leyden , is dit

ongemak maatig ; doch aan den Veenkant
, en

voorts in Amftelland tot aan de Boven-Vecht,
heerscht het fterker. Op de Zeedorpen

, be-

fpeurt men die ongefleldheid flaauwtjes by
de Mannen , maar zy is onder de Vrouwen
gemeener. In ’t Gooi omtrent Naarden,
weet men ’er weinig van

; en fchoon ’er

aan de Maaze en den Ysfel veele geftellen

mede geplaagd zyn, is het ’er egter minder
gemeen , dan aan den Ykant. Uit deeze al-

gemeen bekende omftandigheden
, mag men

veilig genoeg befluiten,dat ’er eene zekere

voorafgaande en medewerkende oorzaak
deezer kwaaie te vinden zy, in de gelegen-

heid van min of meer laage en wateragtige

Landen. Hier by mogen ook wel in agt

genomen worden de gewoonten, die het

huislyke leeven medebrengen
; byzonder in

Noordholland en Waterland , daar de Vrou-
wen een ffil huiszittend leeven leiden , en

door
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door het veelvuldig drinken van Thee en
Koffy nog wateriger worden. Voorts geeft

het gebruik van veel Visch , inzonderheid

van Zouten Visch en dergelyke fpyzen , een
zeer flymerig taaihumeurig geflel

; dat te

gereeder met de voorgemelde oorzaaken
medewerkt , om dat ’er de vogten eene
goore olyagtigheid door verkrygen. Wat
men intusfchen ook eigentlyk te denken
hebbe van de al een en andermaal voorge-

draagen eerfte oorzaaken, men kan zeker-

lyk niet ontkennen, dat derzelver gevol.

gen , met die der naderhand bykomende
oorzaaken, zig gefamentlyk in de vogten
der Lichaamen plaatfen, en voorts in het

gantfche geflel hunne uitwerkingen vertoo-

nen. OngetwyfFeld hebben deeze in ’t al-

meen aangenomen Stellingen haar gewigt;

en ik houde my aan deeze opgave , voor

zoo verre myne tot nog toe beredeneerde

kundigheden daar mede overéénftemmen.

Dan hoe bondig my dit ook toefchyne , en

hoe zeer ik de gedagten van bekwaame
Mannen eerbiedige , kan ik nogtans niet

wel nalaaten , myne volgende bedenkingen

over het Scorbut , by deeze gelegenheid,

nog voor te draagen.

Voor alle dingen zou ik welwenfchen,
eens een bondig op fcheikundige, en andere.

Proeven fteunend bewys voor ’t aange-

nome gevoelen te vinden
;
of eene naauw-

keurige Verhandeling te zien , in welke

men aantoonde , waarom , zoo het
,
(gelyk

men genoegzaam algemeen fielt,) waar zy

,
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dat de Scorbutike aandoeningen, vogten en

humeuren, als aan dit Land byzonder ei-

gen ,
gehouden moeten worden , en dat de

oorzaaken dier kwaaie voornaamlyk in on-

zen Dampkring zweeven ; waarom deeze

kwaal egter , in die zelfde uitwerkingen,

even fterk zy door geheel Europa
,
en voor-

al, ingevolge de ondervinding van syden*

ham , in Engeland ? Daarbenevens ver-

lang ik zeer te weeten , waarom zy in ver-

fcheiden Ziekten , zoo niet in alle de reeds

opgenoemden, dermaate flerk doorftraale,

dat men ’er mede in twyffel geraake? En
’t zou eindelyk verre gebragt zyn, indien

men konde verklaaren , hoe ’t bykome , dat

deeze Ziekte , in verfcheiden geitellen ,

een klaarblyklyk onderfcheid van uitwer-

king hebbe; en daarenboven, in zoo vee-

le verfchillende ftreeken van een kleen Ge-
west, als Holland is, aan zulke wisfelvaili-

ge veranderingen onderworpen zy , dat men

,

onder een en denzelfden Dampkring
, en

de eigenfte Lugtïnademing, op een verfchil

van nog geen half uur , eene merkbaare
verandering befpeure ?

Ik erken dat onze Dampkring bezwan-
gerd is , en onze aardfche uitwaasfemingen

vervuld zyn met een fcherp invreetend

zuur; ik itaa toe, dat men dit, naar be-

lieven op naast beweezen gronden, heete,

een Zeezout, of een algemeen zuur, of,

zoo als ik nog al denke, een vermengd zuur
of zout , dat uit allerleie Lichaamen des

Aarbodems in de Lugt concentreert, of zig

daar
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daar mede vereenigt. Men kan dit zeer

wel onbeflist laaten ; nadien ’er buiten kyf
iets dergelyks in onzen Dampkring zweeft

;

daar wy vveeten , hoe die fcherpheid op
ons Lqod en vooral op ons Yzer werke,
hoe het daar invreete , en in korten tyd

eene gantfche ontflooping te wege brenge.

Dit bekend zynde, is ’t aan geen tegen-

fpraak onderworpen , dat zulke fterke Bof-

fen, die de Metaalen niet kunnen weder-
ftaan, veel minder door ons dierlyk geilel

afgeweerd kunnen worden ; des alles fa-

menloope, om een ieder de nadeelige uit-

werking hiervan op onze lichaamen te

doen erkennen. Maar met dit alles ben ik

voor my zei ven nog niet voldaan, wegens
het onderfcheid dat ’er omtrent deeze Ziek-

te plaats heeft, in zulk een kort bellek,

als , by voorbeeld , dat van Rotterdam en
Noordholland ,

ja, ’t geen in de Lynreke-

ning nog korter is , tusfchen dat en het

Gooiland.

My op de matuur der zaake grondende,
redeneer ik deswegen aldus. Indien de

uitwerkfels van het Scorbut , volftrekt al-

leen ,
uit de gelegenheid van dit Land en

onzen Dampkring ontflonden , dan zou het

Scorbut , aangezien den gelyken invloed van

den Dampkring, op zulk een klein bellek

Lands ,
als dit is , zeer algemeen moeten

werken ;
ten minften zoo algemeen als over-

al de Verkoudheden , de Basterd Longe-

zugt, en de Zinkingen. Dan de ondervin-

ding fpreekt dit tegen; men ziet dat deeze

kwaal
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kwaal fterkst heerscht onder de bevvooners

van wateragtige Landen; het eene jaar meer
dan het andere , en dat zy nu in deeze dan in

geene dier ftreeken algemeener is; ’t welk

ik , des gevergd , zou kunnen bewyzen
; doch

dat ik nu kortheidshalven overflaa. Zou
men hier uit niet wel mogen befluiten

, dat

het Scorbut zulk eene eigentlyke algemeene
Landskwaal niet is, als men wel voorgeeft?

Laat ons , na deeze bedenkingen , nog wat
hooger gaan met vraagen , en bezien, of
we ook de rechte oorzaak deezer ongefteld-

heid kunnen nafpeuren? Zou deeze kwaal,

zedert de aangroei der Zeevaart , niet zoo
wel als hier onder de Zeevaarende Volkeren,
daar ze tog meest heerscht, van elders over-

gebragt zyn ? Zou ’er de Zeevaart en Zee-
handel niet iets toe doen? Men leeze de
voortreffelyke Verhandeling van den ge-

leerden ROUPPE , over de Ziekten der Zee-
vaarenden , en zie hoe het gevoelen van
den geagten boerhaave daarmede overéén-

Itemme. Men Haa tevens gade, hoe Doc-
tor stocke, die opzetlyk over het Scorbut ,

als eene Ziekte der Nederlanders
,
gehan-

deld heeft, wel byzonder van een Land- en
Zee- Scorbut ipreekt. Zou het, dit nagaan-

de , ongegrond zyn te Hellen , dat het nu
wel eene foort van Landskwaal is gewor-
den ,

gelyk aan die van het Noorderdeel
van Europa , vooral by de Zeevarenden

,

en onze Ingezeetenen aan de Zeeboezemen

;

doch dat het geene Landskwaal is, welke
uit de natuur van ons Land voortfpruit,

III. deel. Ooooo dan
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dan voor zoo verre zy zig fterkst vertoont,
in die Lichaamen , welke wezenlyk aan onze
Landskwaal, te weeten de Jigt, kwynen?
Zulks komt my zoo aanneemelyk voor,
dat ik, voor my, onder verbetering, het

Scorbut onder ons aanzie , als eene tot ver-

rotting overflaande Jigt of Zinkingftoffe

,

die zig met de fcherpe uitgewaasfemde Ziek-

teftof onzer laage flegte Poelen vereenigt.

En hierop durf ik dan eindelyk nog wel vol-

uit vraagen, of ik niet rechtmaatigbefluiten

moge, dat hier in eene byzondere rede lig-

ge, waarom men dit uitwerkfel, onder de

Noordhollanders en Amftelianders aan den

Ykant , fterker dan elders befpeurt ; vooral

als men ’er byvoegt dat dit gedeelte onzer

Natie tog voorlang het fterkftc Zeevaaren-

de is geweest ; men gaat aldaar dagelyks

meest met onze Scheepsgasten om , en men
woont ’er ook meest aan onze fchadelykfte

Poelen. Ik hel te meer tot dit denkbeeld

over, omdat, zoo het de Zee alleen deed,

dan zouden onze Strandbewoonders ’er al-

lermeest mede befmet zyn; en zoo ’t alge-

meen in het Land ware, dan zou ons hoog
Zuidhollands gedeelte het zoo fterk als ee-

nige andere ftreek gewaar worden. Men
zou hier, ’tis waar, kunnen tegenwerpen,

dat Rotterdam ook eene Stad van een uit-

gebreiden Zeehandel is , en dat men ’er eg-

ter het Scorbut minder doorgaande fterk

ontmoet, dan in de gemelde ftreeken. Doch
hier omtrent ftaat wel in agt te neemen,

dat ’er te Rotterdam doorgaans frisfcher

Jugt
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Jugt is, dan te Amfterdam ; als mede dat,

gelyk we ten opzichte onzer Strandbewoo-

ners in dit geval reeds aangevoerd hebben

,

de Zee- en Maaslugt aldaar minder kwaade
ftoffe uitlevert , en de grond ’er ook zui-

verder is, behalven in de byleggende Vee-

nen. Voorts neeme men , met betrek-

king tot dit ons onderwerp , nog in aan-

merking, dat de Scorbutike befmetting, om
eene en andere reden, nu minder dan meer-

der doorflaat, en by fommige gelegenheden

de eene plaats meerder treft dan de ande-

re. Ik wil zeggen , dat de Scorbut , by
fommige befmettingen , eene plaats veran-

derende Ziekte kan worden ; en dat deeze

Ziekte, met de eigentlyke Landsziekte, de

Jigt en Verkoudheid, vereenigd, plaatfetyk

kan worden. Voegt hierby dat zy dus ook
een geitel, dat te vooren Rheumatik was,
natuurlyk Scorbutik kan maaken; waar toe

dan ook zekerlyk niet weinig kan mede-
werken, het veelvuldige gebruik van ge-

zouten Visch, Vleesch en ander voedfel,

dat ligtlyk ten verderve teert.

Alvoorens van dit onderzoek geheel af

te flappen , zal ik hier nog eene nadere ge-

dagte opgeeven , welke my al te aannee-

melyk fchynt , om dezelve niet voor te

draagen ; te meer , om dat ze vry wei ftrookt

met het geene boerhaave in dit opzicht

uitdrukkelyk zegt: naamlyk,dat deeze Ziek-

te meest die geenen kwelt, welke naast aan

de Zee woonen, vooral op plaatfen , die

door ’t Zeewater overftroomd zyn geweest,

Ooooo 2. of
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of daaglyks worden ; daar men Meeren,
Poelen, een fpongieuzen ofligten Grond,
vette Moer of Slyk heeft; of die op een
laagen grond, ttisfchen, en aan, de Dyken
en Waterfcheidingen gelegen zyn , enz.

Indien men deeze bepaalingeens overbrengt

op NoordholJand , dan behoeft men niet

te twyffelen, althans ik voor my twyffel

’er niet aan, of die wyze Man bedoelt ’er

dit Gewest mede. Zoo ’t my nu vryftaa,

dat voetfpoor te volgen , en verder op my-
ne ondervinding af te gaan , verleent het my
grond om vrymocdiger te beweeren , dat

het Scorbiit , uit dit oogpunt befchouvvd,

alleenlyk uit zulke Poelen en Landftree-

ken, en niet uit het geheele Land, noch
deszelfs Dampkring of Lugt, ontftaat.

In ’t Jaar 1775 is my, onder anderen,

ten duidelykfte by beproeving gebleeken,

dat de Wateren in Waterland zeer fterk be-

zet zyn, met vuile, ftinkende en invree-

tende
,
geele ftoffen ; die , fchoon dit Land

oppervlakkig , week en moerig zy , en geen
blyk van een overal doorgaanden harden

Oehr of Yzergrond hebbe , nogtans ten

klaarfte toonen , dat ’er eenige ontbon-

den okeragtige ftoffen in huisvesten. Ze
zyn dermaate met het Water vereenigd,

dat men het zelve , na alle uitgedagte

middelen , ’er niet volkomen van kunne
zuiveren, ten dienfte van zekere Fabrie-

ken; zelfs behoud het Water, hoe zuiver

het ook zy, een wrangen famentrekkenden

fmaak. Men vergelyke nu eens hier mede
het



van HOLLAND. 1671

het geene wy in ons Eerfle Deel , wegens
de Bron , door het Leger van germanicus
caesar aan den Zeekant ontdekt

, gemeld

hebben ; te weeten : dat den Krygsknegten

,

op het drinken van ’t Water uit die Bron

,

binnen twee Jaaren , de Tanden uitvielen

,

en de Gewrichten in de Knieën verzwakten

en los wierden. De toenmaalige Genees-
heeren noemden deeze kwaal Sceletyrbe en
Stomacace

;

heden wil men, dat het Scorbut

geweest zou zyn. Wanneer ik dit met het

voorgemelde vergelyke , flrekt het , myns
oordeels, kragtig ter bevestiginge van het

denkbeeld, dat het Water der Poelen en
Meeren in Waterland en elders , eene ei-

genfchap heeft, welke zeer gefchikt is,

om, het zy in het huislyke gebruik of in

heete Zomers , door uitwaasfeming , de

eerfle fprugtfels van het Scorbutike vergif te

verfpreiden. En daar uit zou men dan
voorts al vry bondig mogen afleiden

, dat

hier in de weezenlyke reden ligt , waarom
men deeze kwaal minder vinde , aan den
Maaskant, aan onze frisfche Rivieren en

hooge Klailanden , dan in andere flreeken.

Wat men wyders van deeze bygebragte

aanmerkingen , die , om de kortheid te be-

vlytigen, maar oppervlakkig opgefteld zyn,
moge denken, dit blyft zeker, dat de te-

genwoordig zynde Scorbutike flofFen zig

openbaaren , in eene goore , fcherpe tot

verrotting overflaande gesting, en daar uit

volgende verderflykheid in het bloed ; die

zig op zoo veele en verfchillende wyzenont-
O o o o o 3 dekt

,

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Zie
bladz.

247» 248
enz.



t>E HOL-
LAND-
SCHE
NATIE

1672 NATUURLYKE HISTORIE

dekt, dat de fchranderde Geneesheer ’er

dikwils mede verlegen zy. Inzonderheid

komen de uitwerkfelen en de tekenen dee-

zer Ziekte veeltyds overéén , met de voor-

boden van den Kanker , en den Kanker
zelven , met eenige Schurftkwaalen , met
allerleien uitdag, kortom, met meest alle

kwaaien ,
die uit verdorven en verrot bloed

in de Lichaamen ontdaan. Van daar heeft

men, in bykans alle Ziekten, zeer veel

omzigtigheid noodig , om het Scorbut wel
te onderfcheiden , en oplettend na te fpeu-

ren, in hoe verre het de Lichaamen der

Lyders aangedaan hebbe. Voeg hier voor-

al by de overeenkomst , die deeze kwaal
heeft met de Venusziekten : ’t welk zoo
ver gaat ,

dat de groote sydenham en
bo.erhaave veelen der beider kentekenen

,

mitsgaders de behandeling en de geneezing,

nagenoeg gelyk dellen ; des de juiste 011-

derfcheiding voldrekt moeilyk té bepaa-

len zy.

Voorts kan men alles, wat wy gezegd

hebben van den invloed der Lugt in ons

Klimaat, aangemerkt als eene voorafgaan-

de oorzaak ,
die de Scorbutike doffen te lig-

ter aan het gesten kan helpen , in zulke

gedellen, welken dezelven door overerving

reeds hebben , of door befmetting verkry*

gen , op deezen grondflag gereedlyk tot ons
onderwerp overbrengen. Onze verander-

lyke Lugt, als de grondoorzaak der eigent-

lyke Landsziekten , is in onze wateragtige

Landen , bepaaldlyk gefproken , van die

ge-
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gefteldheid, dat de Menfchen , die ’er in

Jeeven , van de verrottende Scorbutike

,

(ik durfniet, anders zou ik ’er byvoegen
fcherpe NoorderfiofFen ,) uit de eerfte hand

,

over geheel Holland alleen, fterker aan-

gedaan worden, dan zy die hooger en droo-

ger Landen bewoonen. Men mag des dee-

ze ftoffe vergelyken , by het Zaad eener

Plante, dat niet groeit, dan op een grond,

welke aan deszelfs natuur van uitbotting be-

antwoord. En dus is het Scorbut , naar

myn inzien, geen eigentlyke Landsziekte,

welke bepaaldlyk uit den aart des Lands en

des Dampkrings gebooren word; maar het

is eene Ziekte, welker befmettend Zaad ,

in den grond onzer eigentlyke Landsziek-

ten en eenige ftreeken, juist het noodige

voedfel vind , om fterker te woeden , in

die plaatfen daar ze wortelen kan fchieten

;

en dus langs de geheele Noordzee, juist niet

overal, maar flegts in zulke ftreeken , wel-

ke meest met die van ons Land overeen-

komen.
' Is daarbenevens eene voornaame oorzaak

onzer waaragtige Landsziekten
,
gelyk ik ge-

field heb , te zoeken in de uitwerkfelen

van onzen Dampkring , ter verilappinge

onzer Vezelen en Spieren, waar door der-

zelver vermogen van fpanning afneemt, en
dus derzelver kragt van werking op de
Vogten vermindert; zo is ’t klaar te be-

merken, dat zulks, ook in dit geval, van
een fchadelyken invloed moet weezen.

Hier uit immers volgt, dat de omloop des

O 00 00 4 bloeds
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ds hol- bloeds dan traager werkt; uit hoofde dier
land. traager beweeginge te gereeder tot ver-

natie. derf over^aat 5
en dus te eerder voedfel

geeft aan ’t verdervelyk Scorbut. Dcszelfs

Zaad verfpreid zig dan zagtlyk en allengs-

kens door het bloed; en nadien het door
geen fterke beweeging uitgewaasfemd kan
worden , zoo veroorzaakt dit , dat de kragt

van de fchuuring der Vogten , in den fa-

menloop der Vaatjes, daar zy zig vereeni-

gen, minder werkt; waar door het bloed

ook aldaar te gereeder een verdervelyken

uitflag doet zien. Van daar ontdekt men
meest altyd de blaauwe plekken van het

Scorbut
,
op die plaatfen , daar het bloed

den minften aandrang heeft , of op die,

daar het door de fynfte Vaten vloeit. Hier-

uit ontftaat dan eerst eene langfaame voort-

ihiwing der vogten , welken vervolgens

hier of daar in hunne werking Ril liaan,

en eene verftopping veroorzaaken ; voorts

komt ter plaatfe der verlloppinge , uit hoof-

de van de wateragtige gefteldheid der mees-

te Scorbutike Lichaamen , niet zoo zeer ee-

ne fpoedig werkende ontfteeking, als wel
eene , door het Scorbutik vergiftigde bloed,

langzaame verrotting; en hier uit word dan
eindelyk gebooren, de ontfteeking van het

geheele geftel , en der kwaadaardige hu-

meuren ;
die , het zy ze door overerving

reeds in het Lichaam waren , of ’er door

andere oorzaaken in ontitaan , de voort-

planting dier gedugte kwaaie bevorderen.

Wanneer men nu het Scorbut dus befchouwd

,

al-
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alle deeze oorzaaken en bepaalingen te fa-

mengenomen zynde,eene eigentlyke Lands-

ziekte der Hollanders wil noemen, heb'ik

’er niets teilen. Ik Hem gaarne toe , dat

het eene Ziekte is , welke zeer doorflaande

in ons Land heerscht ; maar men behoort

,

myns eragtens, wel op te merken, dat zy

haare flerkfle kragt alleen oefFent in fom-

mige Diflrikten van ons Gewest ;
dat zeker,

aangezien de kleenheid van Holland , de

oplettendheid van oordeelkundige Genees-

heeren wel waardig is; of ook de onder-

vinding hen door den tyd in Haat mogte.

Hellen, om dit Huk naauwkeuriger uit te

werken.

Tot heden toe is het ’er, ronduit gezegd,

nog zoo mede gelegen , dat veele Genees-

heeren , door de overeenkomst deezer

kwaaien , met de toevallen en kentekenen
van andere Landeigene, en wel zeer ge-

vaarlyke ,. heete Ziekten, fchaars weeten
waar zig te wenden

; zoo dat ’er nog al dik-

wils gewenscht worde, om het doordrin*

gende oordeel van boerhaave , ter ont*

dekkinge van deeze gevreesde Adderflang

in het bloed. Men befpeurt immers, in

eene verdorven Scorbutike Long, dezelfde

borstbenaauwdheid, kwyning en lusteloos-

heid, als in de Longezugt; fchoon ze op
den eenen tyd gewoonlyk , en op den an-

deren tydftondig, werke. In de Kiespyn,
om een vatbaar gemeen bekend voorbeeld

by te brengen
, weet men naauwlyks of de

pyn ontftaa
, uit een reeds gevestigd Scor-

O o o o o 5 bu-
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batik verderf, dan uit eene oogenbliklyke

werking van onverhoedfe Lugtsverande-
ring en Rheumatïke vloeijingen, of zinkin-

gen ;
dit maakt de geneezing of de verzag-

ting der Kiespyn moeilyk, die integendeel

gemaklyk valt, als men derzelver oorzaak

wel kan onderscheiden.

In de Teering weet men byna nooit of
dezelve ontftaa uit een Scorhutik verderf,

dan uit eene verrottende verftopping, een
overblyffel van eene kwalyk geneezene Pleu-

ris, eene verzweering in de Milt, enz. maar
men vermoed gemeenlyk dat het Scorbut ’er

onderfchuilt ; en ’t fpeelt ’er voorzeker altoos

meer of min zyne rol in ; ter oorzaake dat

het gelegenheid heeft om zig in die geftel-

tenis der Lichaamen te koesteren. En zoo
vind het Scorbut , het zy in Endemifche of
Epidemifche Ziekten , veelal gelegenheid

om zig met deLugtgefteldheid en de eigent-

lyke Landsziekten te vereenigen. De voor-

beelden hier van zyn te overvloedig be-

kend , om ’er in ’t breede op ftaan te bly-

ven
;
genoeg zy het eenigen der voornaam-

ften , waar in het Scorbut zig fterk ver-

toont, te berde te brengen. Men weet,

by ondervinding,dat de geneezing der hee-

te Ziekten in ’t algemeen , der Kinderpok-

jes, Rotkoortfen, Galkoortfen en dergely-

ken in ’t byzonder, gevaarlyker is in Scor-

biitike geftellen, dan in de zulken die ’er

niet mede befmet zyn. Het Scorbut is zulk

een gevaarlyk gezel der Venusziekte, dat

ze, indien ze zig te famen vereenigen, by-

kans
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kans voor ongeneezelyk gehouden worden.

Meermaals is het Scorbut , in de Etterge-

zwellen en Ettermaaking , van de bitterfle

uitwerking ; daar het den fchranderften

Wond leelder wel eens te leur fielt , in het

bevorderen van gezonden Etter. Het heeft

wyders een Herken invloed op de zooge-

noemde Kraambeenen der Vrouwen, die

dikwils, haar geheelen leeftyd door, met
een kwaad been gekweld blyven , als het

Scorbut in derzelver geflel een Jigtagtigen

aart vind. En ’t is eindelyk den bedree-

venen overbekend, hoe gedugt deeze kwaal

zy , in de Engelfche Ziekte , welke zy,

door haare tegenwoordigheid , nog vreefe-

lyker maakt.

Intusfchen heeft egter deeze ongefield

-

heid, fchoon zy als eene Slang in ’t gras ge-

dooken ligge , haare byzondere kenteke-

nen , die haar aan een doorzigtig oog ken-

nelyk maaken. Hier toe behooren wel in-

zonderheid de volgenden. De Lyder ge-

voelt eene prikkeling en pyn in ’t Tand*
vleesch en de Spieren der Kaaken , vooral

binnen in den Mond ; meestal vergezeld

van eene weelige fponsagtige uitgroeijing

van het Tandvleesch
, dat geweldig op-

zwelt , rood en bol word ; zig meer en
meer uitzet, en vervolgens op de minfte

drukking bloed uit laat. Men ziet in een
flerk Scorbut veelal kleene blaasjes uitpui-

len, die, na de doorbreeking
, tot platte

Zweertjes overflaan, en zig, van tyd tot

tyd , hoe langer hoe meerder , in eene

plat*

»

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



r>E HOL'
LAND-
SCME
NATIE*

1678 NATUURLYKE HISTORIE

platte zweering met eene Jigte fchelferig-

heid aan den rand uitfpreiden. Indien men
’t geluk heeft van die Zweertjes, verzwee-
ring of inkankering, wel te kunnen doen
rypen , en het plaatslyke verderf weg te

neemen , kan men de geneezing van het

Scorbut , zoo niet geheel, ten minften voor
cene poos , merkelyk bevorderen. Hier-

om kan, in zwaare zweeringen ( Ulceratien)
aan het Tandvleesch , eene welbefticrde

uitfnyding van zeer veel nut weezen
; en

de geneezing volgt nog al vry fterk , als

men tevens , door behoorlyke inwendige

middelen , eene ontlasting der verdervende

humeuren kan veroorzaaken. Ook zullen

kundige Geneesheeren , als men de behan-
deling inrigt, naar den aart der Ziekten ,

het gebruik der Kwik in dit geval goedkeu-

ren , daar de ondervinding geleerd heeft,

dat men ’er zig , in eene vergevorderde

invreeting van ’t Scorbut , met vrugt van

bedient.

Voorts is aan ’t Scorbut dit nog eigen;

dat het zelve, door den grooten invloed

die ’t op het Tandvleesch heeft, de Tan-
den los maakt. Ook verfpreid het door het

Lichaam eene loome vermoeidheid , welke

zig by aanhoudenheid in de gewrigten , al-

thans in de beenderen , doet gevoelen.

Het dringt ook inderdaad zeer fterk in de

beenderen ; en brengt in dezelven een

weedom en eene inwendige pyn te wege;
die zig, van de Rheumatike en Jigtpynen

,

onderfcheid , door eene inwendige knaa-
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ging ,
welke men als in het merg der been-

deren gevoelt. Wyders doet het Scorbut ,

jn den hoogften trap , de huid der Beenen
fchelferig worden : het vertoont zig eerst

met vlekken , daar na met vogtige fchel-

fers , die van zweeren gevolgd worden , en
eindelyk kwaadaardige opene gaten maaken,
welken, met een zeer fcherp vogt bezet,

moeilyk te geneezen zyn. Men ondervind

dit vooral zeer veel in de reeds aangedagte

Kraambeenen der Vrouwen , en ’t is door-

gaans een zeker teken van het Scorbut .

De goore Scorbutike ftoffen geraaken

,

door de affcheidende humeuren en vogtcn

,

in zwakke geitellen , ten tyde der baa-

ringe, het fterkst in werking; zy openbaa-

ren zig dan inzonderheid, als de Maand-
zuiveringen haaren loop , of haare natuur-

lyke vloeijing , weder beginnen ; vallen,

door de zwakke natuurlykè vermogens ter

Iterker affcheidinge, op de beenen en ge-

wrigten; maaken het Lichaam loom, log,

en dus onmagtig, om het bloed tot de ge-

woone affcheiding te brengen ; hier mede
bezwykt dan de gezondheid , onder het

heerfchende verderf der kwaade vogten.

En zeker , zoo ’er ten opzichte van het

Scorbut iets te bepaalen zy , met betrekking

tot onze Landsziekten , dan zyn het gewis

de zogenaamde kwaade Beenen veeler Man-
nen , en de al vry gemeene Kraambeenen
der Vrouwen , mitsgaders de invreeting

der Kiezen ’of Tanden. Uit hoofde van
dit alles mogt de geleerde boerhaave dee-

ze
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ze Ziekte, in haaren hoogen trap, wel
voordraagen, als eene flinkende, doodely-

ke verrotting aan de Tanden , vergezeld

van heet vuur, losheid, geilheid, zwaar-

geestigheid , beenvreeting der Tanden ,

Aderfpatting enz. ; en eindelyk zeggen

,

dat ze de kwaadaardigfte Zweeren
, die hard-

nekkig ,
ja fchier ongeneelelyk zyn , over-

al, byzonder meest in de Schenkelen ver-

fpreid , en vervolgens een vuilen flank,

fchurftkorften , ja zelfs de Lazary agter

zig laat, enz. (*).

Op dit voetfpoor zou ik hier by nog
kunnen voegen , eene befchouwing van zul-

ke Ziekten , welken het Scorbut of oowekt,
met zig fleept, of ten minften naadeeliger

maakt; als daar is de kanker, eenige Keel-

ziekten, Zinkingen, de invreetende Jigt , de

Bloedfpuwing, de Teering, Veretteringen en
meer dergelyke ongefteldheden ; dan om den

Leezer niet te verveelen , door onnoodige
uitweidingen , zal ik ’er van afzien. Ook
zou ik hier eindelyk -nog melding kunnen
maaken van het Zee*Scorhut,of eene Ziek-

te van gelykaartige uitwerking op de Sche-

pen. Doch deeze ongefteldheid fpruit ,

onzes oordeels, niet voort uit den aart van

ons Land, maar hangt af van oorzaaken,

welken het Scheepsleeven en de Zeevaart

vergezellen. Die desaangaande nader on-

derrigting begeert, kan dezelve vinden in

de treffelyke Verhandeling van Doétor
ROUP-

() Zie BOERHAAVE,
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rouppe, en de niet min keurige ontvou-

wing van dit onderwerp , door den Heer
salomon de monchy

,
geplaatst in de Ver-

handeling der Hollandfche Maatfchappye.

Voorts zenden wy den Leezer naar het

fraaie Werkje van Doótor stocke , over de

kwynende ziekten der Nederlanders; in ’t

welke deeze geleerde Heer , dien wy hoog-

agten, fcboon wy in eenige denkbeelden

van hem verfchillen, zig waarlyk volyve-

rig getoond heeft, om de kunde der Va-
derlandfche Ziekten te bevorderen

;
en waar

door hy zekerlyk den roem verdient , van an-

deren tot derzelver onderzoek te meerder te

hebben opgewekt. En hier mede zal ik een

einde maaken van myne overweegingen

,

nopens het zoo algemeen heerfchende en
verdervelyke Scorbut , dat ons al wat lang

heeft opgehouden ; om nu verder het oog
te vestigen op eene andere foort van Ziek-

te , die als eene eigentlyke Landsziekte

voorkomt , en den naam van Galziekte

draagt.

Wy zouden , van onze Landsziekten

fpreekende, hier onder ook mogen tellen

de Voor- en Najaarskoortfen , welke veel-

al , by de fcheiding der Saifoenen , voor-

vallen. Men word naamlyk, gelyk bekend
is, in die tyden by ons zeer veele anderen-

daagfche Koortfen gewaar; nadien de uit-

werkfelen veeler Ziekten , welken , door
de warme Zomer-, of de koude Winterlugt,
in de geftellen verborgen bleeven, zig als

dan, gelyk boven gezegd is, ontdekken.

Maar
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Maar dcwyl wy aan deeze Ziekten voor-

heenen reeds gedagt hebben , als voortbren-

gende verkoude Koortfen , waare en basterd

Longezugt ,
Pleuris , Tcering , enz. ; zoo zul-

len wy ,
daar wy ons der kortheid bevlytigen ,

hier mede ons niet verder ophouden. Dan
de bovengenoemde Galziekte, welke hier te

Lande zeer gemeen is , vordert , dat wy
’er wat bepaalder van gewaagen. Men kan
niet wel nalaaten van deeze ongefteldheid

onder de heerfchende Landsziekten te tel-

len, als men nagaat, hoe menigvuldig men
dezelve , op de rninfte ongefteldheid des

Lichaams,in ons Vaderland hoort noemen.
Onze Naamdoétoren en Apothekers , althans

in zekere Steden , fpreeken geftadig van
eene koude op de Vliezen , eene gevatte

koude , Verftoppingen en de Gal. Het
woord Gal klinkt inzonderheid deftig in

derzulken mond ; van waar genoegzaam
alle, zoo heete ais andere Koortfen, met
den naam van Galkoortfen beftempeld wor-

den ; fchoon ’er dikwerf geheel andere oor-

zaaken werkzaam zyn. Middelerwyl is het

egter ook waar, dat deeze Ziekte, op fom-

mige tyden van ’tjaar, hier te Lande vry
gemeen is ; hoewel ze niet altoos het ge-

heele Land over, maar doorgaans in de

eene plaats meer dan in de andere, heer-

fche. Men befpeurt de uitwerking deezer

Ziekte in ons Vaderland gemeenlyk ten

fterkfte, na eene aanhoudende warmte; en
vooral na ’t afloopen van de Maand Augus-

tus, in welke men hier te Lande meesten-

tyds
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tyds dc geregeldfte warmte heeft. Zy ver-

toont zig des op het hevigfte,in de Maand
September ; waarom ik haar , van zeker

kundig Doétor, niet onaardig, den naam
van September- Ziekte heb booren geeven.

En deeze benaaming is inderdaad niet on-

gerymd ; want naauwJyks verfchynt de

Maand November , of deeze Ziekte neemt
af. Ondertuslchen ftaat hier wel op te mer-

ken , dat deeze Ziekte , naar maate de

warmte in dit Land vroeger beginne, ook
vroeger begint uit te botten ; zelfs fchynt

de meerdere of mindere kragt deezer onge-

fteldheid grootlyks af te hangen, van eene

duurzaamer , fterker , vroeger of Jaatere

bette, en eene vroeger of laater daar te-

gen over werkende koude. Dit legt een
grondflag ter beweeringe, dat deeze Ziekte

daadlyk uit eene verhitting van onzen
Dampkring ontftaat ; en ’t is uit het voori-

ge reeds bekend, in hoe verre warmte en
koude hier zeer veel invloeds hebben ;

doch het komt my voor, dat ’er, met be-

trekking tot de aandoening der Gal

,

nog
eene andere oorzaak medewerkt. Ik weet
wel , dat men hier inzonderheid oogt op de
uitwerking der warmte, zoo als dezelve,

gepaard met vogtigheid , eene verrotting in

het bloed veroorzaakt. En ’t is zeker, dat

de vogtige warmte , in heete , ja zelfs in

gemaatigder Landen , tot verderf overflaat

,

en alle ontfteekingen geweldiger doet wer-
ken. Doch ik heb hier by , ten aanzien van de
Gal- of Septemberkoortferi

, naarmyne on-

III. deel. Ppppp der-
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dervinding, nog eene nadere opmerking te

voegen. Te weeten , ik houd het daar voor

,

dat het de warmte alleen niet is , welke
hier de hoofdrol fpeelt; maar dat, zoo ’er

in de uitwaasfcmingen der Moerasfen , Poe-

len, Meeren, en vooral die der Boomen
en Planten, immermeer eene oorzaak van
eenige Landsziekte kunne zyn, dat zulks

dan in dit geval gewislyk blykbaar zy.

Met weet dat ons Geboomte en onze
Plantgewasfen , in ’t laatfle van July en in

Augustus , hier te Lande , haar hoogden
trap van wasdom bekomen hebben , en als

dan ook het meest uitwaasfemen. Hierdoor
beginnen dan de bladeren der Landplanten

op dien tyd te verharden , en de Waterplan-

ten het flerkfte te rotten. Zelfs ontdekt

men in die dagen de fcherpe olyagtige vog-

ten ,
welken uit de Boombladeren uitwaas-

femen , zeer kennelyk aan eene menigte van
vette flippen op de blaauwe fteenen der

Stoepen voor de Huizen der Stedelingen,

daar Ypen- ofLinden-boomen ftaan ; welken,

niet dan met flerk fchrobben, door eene zin-

delyke Meid , ’er uit gefleepen kunnen wor-

den. Daarby komt nog ,
dat de fchadelykfle

Infeólen , vooral de Wespen ,Boomluizen en
Gal-Infeélen , in die maand, de Boom-, Veld-

en Landvrugten het meest befchadigen ; ter-

wyl de kleener Infeélen by millioenen de

Lugt, welke wy inademen, befmetten. Als

mede dat onze Wateren, in die maanden,
en in de heete dagen hier te Lande, met ee-

ne zekere reeds meermaal aangedagte groe-

ne,
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ne, olyagtige, verrottende drasfigheid ver-

mengd worden ; welke zig als geheele Vlie-

zen op onze Wateren vertoont. Wanneer
men alle deeze omftandigheden oplettend

gade flaat, valt men vry natuurlyk op die

gedagten , dat in de Galziekte , buiten de

uitwerking, welke de vogtige warmte moge
hebben

,
(en die ik ook niet ontken ,) voor-

al in aanmerking komt, deeze verrottende

of brandige uitwaasfeming onzer Wateren
en Planten , welke zig in de Lugt verfpreid.

Ook zal het niemand, dit nagaande, vreemd
voorkomen, dat hier insgelyks medewerke
het gebruik van het Rivierwater , tot het

kooken der fpyzen, ’t welk in onagtzaa-

me huishoudingen maar al te veel plaats

heeft ; en inzonderheid ook dat van het

verfche Bier , in deeze Maanden gebrouwen.
Het nadeel van dit laatfte heeft de onder-

vinding al van oudsher der Natie geleerd,

van waar de Bierdrinkers zelden versch Au-
gustus Bier drinken. Het vooroordeel kan
hier in wel wat verre gaan ; doch het is

evenwel zoo verwerpelyk niet , of wy dur-

ven het, zonder vreeze van de Brouweryen
te benadeelen , wel aanvoeren: daar wy
zeer wel meenen te weeten , dat een kun-

dig Bierbrouwer het gebruiken van ’t Rivier-

water, in de heete dagen, als ’er veel Ho-
nigdauw valt en de Wateren groen zyn , zoo
veel hem mogelyk is , altoos vermyden zal.

Men Haa hier benevens eens gade het ge-

bruiken van Moeskruiden
, welken niet be-

hoorelyk gezuiverd zyn ; en vooral het ee-
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ten van onrype eerstuitkomende Appels*

Peeren , Pruimen enz.
; welken in die Maan-

den ,
als dc Galziekte zig begint te vertoo-

nen, veelvuldig genuttigd worden. Daar
dit alles, te faamgenomen , kragtig mede-
werkt, jnet de verdervende ftoffen , die als

dan in de Lugt zweeven , en welken voor-
al met de Avonddampen , door de Inwoon-
ders gretig ingeflurpt worden , zo twyffel ik

niet, of men heeft hierin insgelyks devoor-

naamfte oorzaaken te zoeken , welken de Gal-

koortfen in dit Land natuurlyk het meest

verwekken; waar door ze dan ook onder

onze Landsziekten te tellen zyn. En zeker-

]yk de verrottende en verdervende aart

deezer Ziekte toont ten duidelykfte, dat

verrottende ftoffen derzelver ftoflyke oor-

zaaken zyn ; waar mede ook de befchryvin-

vingen , of liever bepaalingen , welken men
van de rottende Ziekten opgeeft, volko*

men overéénftemmen.
Als de Galziekte zig begint te openbaar

ren, ontdekt men, vooraf, een zwaaren
leelyken fmaak in den Mond , vergezeld

van ftinkende oprispingen ; en eene wal-

ging, die veelal eenigen tyd na het eeten

volgt ;
voorts een verzwakten eetlust , of

ook wel eene verkeerde graagte en ontydi-

gen honger; mitsgaders eene verftopping

in den afgang, of dikwils een fterken af-

gang of loop. Deeze Jaatlte word , zoo
dezelve aanhoud, gevaarlyk, en kan een
volftrekten zoogenoemden Bloedloop te we-

ge brengen ; welke Ziekte hier te Lande
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ook meest in de Zomerdagen befpeurd

word. Wat wyders de Galziekte eigentlyk

betreft, na de voorafgegaane ongefteldhe-

den , volgt wel dra eene koorts ; doorgaans

in den beginne eene anderendaagfche ,

doch, by toeneeming, eene dubbelde an-

derendaagfche Koorts. Hier by komt ee«

ne dikke, zwartbruine beOagen tong; een
bittre fmaak , die volftrekt galagtig is; een
fterke dorst , walgagtige benaauwdheden

,

angftige fmerten omtrent de plaats der

Maag , der Lever en in den Bovenbuik

;

eene heetagtige waterloozing met brandige

pisfe : op het walgen volgt een angftig braa-

ken van eene geele galftankige rottige ftof-

fe; met geweldige rommelingen en fnydin-

gcn in de Ingewanden. En zoo de ftoffen

zig niet gemaklyk ontlasten , volgen ’er co-

Jykpynen , ontfteekingen aan de Galbuizen

,

of ook in de verdopte plaatfen der Inge-

wanden , daar de bedorven Gal gelegenheid

vind , om haare verdorven Stoffen mede te

deelen, en haare befmetting aan de tedere dee-

len te hegten. Alle deeze omftandigheden
werken meer of min fferk, naar den aart, de

hoeveelheid en het vermogen van de verdor-

ven ftoffen; en vooral naar de gefteldheid

der Lichaamen ,die ’er door aangedaan wor-
den ; ais mede naar de hette , en de gefteld-

heid der tot verderf medewerkende Lugt.
Uit dit opgegeevene , agtervolgens de

leerwyze van boerhaave, bevat men ligt,

dat ’er al vry wat over deeze Ziekte te zeg-

gen valt: maar dewyl dezelve ook door
Ppppp 3 meer-
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meergemelden Heer stocke , in zyne Ver-
handeling over de Galziekte, als eenc Lands-

ziekte , in onze taaie , ontvouwd , en ze daar-

enboven den Geneesmeesteren ten over-

vloede bekend is, willen wy’er niet dieper in

treeden. Ook oordeelen wy ’er genoeg van
gezegd te hebben , om , naar eisch van on-

ze taak , te toonen , in hoe verre deeze

kwaal tot onze Landsziekte te betrekken

zy. Wy zullen ’er des verder van afzien,

en tevens een einde maaken aan onze be-

‘fchouwing van de voornaamfte Landsziek-

ten, welken uit den aart van ons Land en

Lugtsgeftel ontftaan; om nu verder onze
bedenkingen nog voor te draagen , over die

ongefteldheden , welken inzonderheid door

de Dieet onzer Landzaaten , of hun mis-

bruik van Spyze en Drank, veroorzaakt

worden.
Toen wy in ’t voorgaande de leevenswy-

ze der Natie, byzonder ook ten opzichte

van haare Spyze en Drank, overwoogen,
hebben wy , daar het te pasfe kwam

, te-

vens het misbruik , en de daar uit ontftaa-

ne ongemakken en Ziekten, aangeftipt;

dan tegenwoordig vordert dit onderwerp
een gezetter onderzoek. In ’t algemeen

]yd het geen twyffel , of het misbruik van
eenige, ja van allerleie Spyzen en Dran-
ken, kan hier, gelyk elders, kragtig me-
dewerken tot het voeden en vestigen van
Landsziekten ; en men begrypt ligtlyk dat

de verfchillende leevenswyze, die men in

het eeneof andere Diftrikt houd, ’er zeer

veel
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veel toe doen kan. Ook heeft men hier- de hol

-

omtrent vooraf aan te merken, dat alle ge- land.

woone Spyzen en Dranken, van wat aart SCHE

dezelven zyn , door eene gepaste toeberei-
NATIk *

ding en een behoorelyk gebruik, den men-
fchen heilzaam kunnen weezen; doch hun
ook, door misbruik, de fchadelykffce gevol-

gen kunnen veroorzaaken : weshalven men
onze Landsziekten van dien aart , of derzel-

ver oorzaak, niet zoo zeer hebbe af te leiden

uit de Spyzen en Dranken , welke ons Land
oplevert, als wel uit het misbruik dat ’er

van gemaakt word. Laat ons nu, dit in agt

genomen hebbende , ter zaake treeden,

om eerst deSpys , en vervolgens den Drank

,

der Natie, uit dat oogpunt te befchouwen.

Wat het eerfle, de Spyze, betreft; hier mis-

eischt onze voorheen gehouden orde, dat
D^

u

s^
wy een aanvang maaken , met de Spyzen , ZENo

"

welken uit het Ryk der Dieren bereid wor-

den
;
dan deswegens valt niet veel byzon-

ders aan te merken. Men flaat hier tegen-

woordig, in derzelver gebruik en misbruik,

gelyk met andere Natiën , uitgezonderd met
de Engelfchen ;

die hun gekookt of gebraa-

den Vleesch , meestal
,

gelyk bekend is,

niet tot die gaarte bereiden , als de Duit-

fchers en onze Hollanders. Volgens de ge-

dagten van fommigen maakt het eeten van
zulk half gaar Vleesch , daar het bloed nog
by neêrloopt , de Menfchen robust , of

van een vast geitel; maar veelen zyn van
oordeel, dat het te gelyk de driften van

toorn en ichielyke verwoedheid fterk op-

P p p p p 4 wekt.
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wekt. Ja men leid ’er wel eens uit af, die

krankzinnige woestheid , welke onder de

Engelfchen heerscht, van zig, moediglyk,

zoo als zy ’t noemen , voor den kop te

fchieten , of zig aan zelfsmoord fchuldig te

maaken. Ik zou egter niet gaarne bepaa-

]en, dat het eeten van zulk ongaar Vleesch
de oorzaak eener nationaale Ziekte kan
weezen ; en ’t is aan de andere zyde be-

kend , dat het gebruik van welgebraaden

en gaargekookt Vleesch hier te Lande geen

kwaad uitvverkfel heeft. Doch men zou
niet geheel zonder grond mogen vermoe-

den , dat het veelvuldige eeten van zwaar

en fterk gezouten Vleesch eenig kwaad ge-

volg kan hebben. Men houd het althans

onder de Geneesheeren daar voor, dat flerk

gezouten of gerookt Vleesch , Pekeifpek

enz. zeer veel ongevals aanbrengt, door ’t

voeden van het Blaauwfchuit, de Teering,

de Jigt en dergelyke Ziekten : ’er is ook
zekerlyk iets aan; dan men heeft geen bon-

dige redenen , om ’er over ’t algemeen ee-

ne Landsziekte uit af te leiden ; waarom
wy ’er ons niet verder mede zullen ophou-
den. Van vry wat meer aanbelangs is de
bedenking , of het gulzige en onmaatige

gebruik van het Vleesch der zieke geftor-

vene Runderen, in deeze dagen, niet wel
eene fchadelyke Ziekte te wege brenge.

De Heer Doftor veerman heeft, in een
afzonderlyk daar toe ingerigt Traktaatje

,

beweerd , dat ’er eene fchadelyke Ziekte

uit ontftaat ; het door hem bygebragte

maakt
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maakt het ftuk ten minfte bedenkelyk
; maar

eénigen hebben zig, met fchynbaare rede-

nen , tegen ’s Mans gevoelen aangekant.

Ik voor my durf my tot nog niet volftrekt

bepaalen ,
daar my de ondervinding niet

beflisfend voorkomt. Men weet dat dit

Vleesch onder de geringe Gemeente , al

vry fterk , zonder nadeel
,
gegeeten word

;

doch ’er zyn ook, aan den anderen kant,

overtuigelyke voorbeelden , die het vermoe-

den van eene daar uit ontftaane Ziekte be-

vestigen.

Geduurende myne inwooning onder dé

Warmonder en Oestgeester Dorpelingen,

heb ik zelf verfcheiden Zieken behandeld,

van welke ik zeker weet, dat ze, door het

eeten van zodanig Vleesch
, allergevaarlyk-

fle Rotkoortfen gekreegen hadden. Maar
ik heb te gelyk , op een naauwkeurig onder-

zoek, ontdekt, dat het Vleesch van Bees-

ten was, die lang gekwynd hadden , en
zeer Berk befmet waren : daar by was het

gerookt en gekookt, zonder zout, mitsga-

ders geheel ongezuiverd, onguur genut-

tigd. De Ziekte , welke twee zeer robus-

te KaereJs , door dit onmaatig en onrein

Vleesch-eeten overkwam , belfond in eene

ylende heete Koorts, met eene zwaarmoe-
dige benaauwdheid , eene walging , een
weinig uitflag op de borst , Loop en af-

gang , vermengd met vellen enz. De ge-

neezing volgde, na een zuiverenden af-

gang , een Braakmiddel , en eindelyk een De-

ppppp 5 c°c'

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



PE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

1692 NATUURLYKE HISTORIE

cottum Tamarindes

,

benevens veel drinken
van zuiver water met Citroen en Suiker.

De Ziekte was, hoe ondraagelyk de lugC

by deeze Lyders ware, evenwel niet be-

fmettend , nademaal het overige Huisgezin
gezond bleef; dat getuigde, van dit by uit-

itek Hinkende kreng niet te hebben willen

eeten: fchoon ze, by andere gelegenheden,

ook wel Vleesch van zieke geftorven Bees-

ten gegeeten hadden , en zulks meermaals
gebruikten. Buiten dit geval heb ik een
Huisgezin gekend, waarin Man, Vrouw,
Kinderen, en alles wat ’er in huis omgong,
door eene Ziekte aangetast wierden , welke
ik, met zeker ervaren Geneesheer, bene-

vens den by uitneemendheid bedreeven en
de geneeskunde oeffenenden Heelmeester,

jan van der wilt , niet volkomen heb
kunnen doorgronden. Maar ze was naast-

denkelyk toe te fchryven aan ’t onmaatig

en onrein gebruiken van zulk Vleesch, of,

dat meer is, van den Afval, zoo men ’t

noemt , van ziek geftorven Vee. Gevaar-

lyke Rotkoortfen met eene brandige bette

waren de eerfte fel aankomende tekenen,

daar altoos ylhoofdigheid op volgde.

Deeze Ziekte gong, daar anders heete

aankomende Ziekten zig doorgaans ipoedig

redden of den dood na zig fleepen,in ditge-

heele huisgezin , wel tot tien perfoonen, zoo
Man als Vrouw ,

Kinderen en Meiden , lang-

faam voort; met eene Rille fluimering, en

volkomen zinneloosheid; vergezeld van een

flaauwen doch fomtyds zig fterk verheffen-

den
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den pols. Eincielyk vervielen eenige Kin*

deren , waar onder een van tien en een an-

der van zeven jaaren , in eene Lammig-
heid , die zig ook niet herfteld heeft, en ten

laatfle door den dood gevolgd is. Zy wa-

ren in de gemelde zinneloosheid niet wild

noch woedend , maar ftil als ftomme en
doove menfchen; de fmaak was zoo ver-

dorven , dat ze , zelfs by aankomende krag-

ten , noch zuur , noch zoet , noch zout

konden onderfcheiden ; inwendig verftand

en kennis fcheen ’er te zyn , doch het ge-

zigt flond altoos ftrak. ’Er was een Jon-

gen van dertien jaaren onder , welke wel

drie weeken lang, om zoo te fpreeken, als

dood lag , en dien men , zoo men niet nu
en dan eenige beweeging in den Pols, en

een weinig natuurlyke warmte , ontdekt

had , veelligt voor dood weggedraagen zou
hebben,

De Moeder van dit Huisgezin , een fterk

en anders gezond Wyf, was, toen deeze

Ziekte haar op haare beurt trof, hoog zwan-
ger ;

en ftond den eerlten aanval der Ziek-

te
,
geduurende veertien dagen , door ; doch

viel daar na mede in de ftille ongevoelig-

heid ,
welke nog ruim veertien dagen aan-

hield. In dien tusfchentyd verloste zy;

baarende, zonder eenige de minfle bewust-

heid van het voorgevallene , zoo als zy na-

derhand verklaard heeft, en ik, benevens
de gemelde Heelmeester , als mede de

Vroedvrouw en Gebuuren, voor waarag-

tig houden. Ook was zy, fchoon nog fuk-

ke-
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kelende, bykans van de Kraam gezuiverd r
eer zy tot het denkbeeld gebragt kon wor-
den , dat zy gebaard had. Deeze Ziekte

werkte egter in zoo verre onderfcheiden

,

dat de een ’er fpoediger af kwame dan de
andere. Met den laatstgemelden Jongen,
duurde het meer dan agt weeken ; met twee
’er van ,

die geftorven zyn , langer ; doch
met den Vader, en een ouder Zoon, niet

boven de vier weeken. Zoodra de beter-

fchap begon , nam dezelve fpoedig toe ; en
de herftelling openbaarde zig, als ’t ware,
door veel Winden, met eene rommeling in

de Ingewanden , zwaar zugten , eene fterke

ademhaaling, en , om zoo te fpreeken , ee-

ne fchielyke ontwaaking. De Geneesmid-
delen fcheenen weinig kragts te oeffenen

;

des men de Lyders meest onderhielde
, met

verfche Karnemelk en Brood water, benevens
eenige tusfchenbeiden gegeeven Decoctaape-

rientia en emolientia enz. Wy hebben nog
wel verfcheiden andere middelen beproefd,

zoo inwendige aanprikkelende als uitwen-

dige; doch niets had een gewenschten uit-

llag; de Natuur heeft de geneezing meest-

al bevorderd. Ik heb, hoe ongaarne ik,

buiten noodzaake, gevallen verhaale, niet

wel kunnen nalaaten van deeze bygebrag-

ten te melden, om dat de voorgenoemde
Heeren,ja ook daar over gefprokene Hoog-
leeraars, het, met my, niet buiten vermoe-
den oordeelden , dat deeze Ziekte in dit Huis-

gezin ontdaan was , uit eene befmetting ,

door het onguur gebruiken van zulk Vleesch

ver-
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veroorzaakt. Tevens kwam ter dier gele-

genheid nog in opmerking, hoe dit Gezin

diestyds alleenlyk zyn beltaan had, van het

villen en uitventen van gcftorven Vee;
en gewoon was te eeten , ’t geen niemand

wilde koopen.

Ik zal niet op my neemen te beflisfen,

of ’er dus eene, uit het gebruik van ziek

geftorven Rundervleesch voortfpruitende

,

doorgaande Landsziekte ontlta dan niet;

maar dit Haat by my vast , dat ’er uit zoodanig

een misbruik Ziekten in ons Land ontltaan
; ’t

welk ik, des gevergd, met verfcheiden be-

wyzen uit andere plaatfen zou kunnen Itaa-

ven. Edog deeze Ziekte, fchoon zeer kwy-
nende,is, voor zoo verre ik opgemerkt heb-

be , niet altyd doodlyk ; en ’t algemeene ge-

bruik , met wat meer omzigtigheid , onder den
gemeenen Man, toont overtuigend genoeg,

dat het niet zoo befmettend is, als fommi-
gen wel beweeren. Misfchien Haan de ge-

volgen gelyk met die van het misbruik van
allerlei onguur en bedorven Vleesch; dan
wy onderwerpen ons in dit opzicht aan ’t

oordeel van bekwaamer Mannen
,

die des-

aangaande meer ondervinding hebben.

Het Spek , benevens het Vleesch , eene
zeer gemeenzaame Spyze hier te Lande,
heeft zekerlyk ook veel invloeds op de ge-

üellen onzer Landzaaten ; en zulks heeft

denkelyk al van oudsher plaats gehad
; de-

wyl de oiidfte Geneeskundige Schriften ge

-

waagen
,

van de nadeelige gevolgen van
dcszelfs gebruik in fommige geitellen. Het

was
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was hun , naamlyk , door' ervarenis overbe-

kend , dat het Verkensvleesch, benevens
het Spek, ten uiterfte nadeelig was voor
Jigtige geftellen , inzonderheid voor Lie-

den , welken veel aan Uitflag , Schurft

,

Zweeren cn Puisten onderhevig waren,
gelyk ook voor wateragtige geitellen, ter-

wyl zy egter toeftonden , dat het een goed
voedzel was voor Lieden welken een zwaa.

ren arbeid verrigtten. Intusfchen zyn ’er

onder de Ouden ook geweest, die, op het

fpoor van galenus , het Spek voor het bes-

te en ’t gezondfte van alle Vleesch hielden;

op de veronderftelling , dat het in aart

en fmaak best met het Menfchenvleesch
overéénkwam. Dit wangevoelen , dat zeer

Iterk onder den gemeenen Man heerscht,

valt hier te Lande dikwils moeilyk weg te

neemen ; te meer , daar de Spekflaagers

zelven , by het Aagten der Varkens , als

waren zy ervaren ontleedkundigen
, ge-

woon zyn derzelver inwendige deelen met
die der Menfchen te vergelyken. Ook
v/ierd,en word nog, ten voorbedde dat het

Spek gelyk is aan het Menfchenvleesch,

by eenige oude Lieden , het geval van ze-

keren Kok of Pasteibakker van Heusden,
die de fmaaklykfte Pasteien uit Menfchen-
vleesch bereidde, en daar over, zoo als men
zegt

,
geregtlyk geradbraakt is , verhaalt.

Hoe ’t zy, de wangevoelens deswegens zyn
al vroeg door fchrandere Mannen berispt;

en scALiGER hield de Geneesheeren van zy-

nen
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nen tyd, welken zoo veel met het Spek

ophadden, voor dwaas en mal.

In onze dagen , waar in de Geneeskunst

zoo luisterryk bloeit, erkent men de fcha-

delykheid deezer Spyze in verfcheiden ge-

itellen; doch men houd ze egter, met maa-

te gebruikt ,
voor een gezond voedfel

,
al-

thans van arbeidende en fterke Lieden

;

byzonder, daar onze Natie zeer bedreeven

is in dezelve wel te bereiden. Dit gaat

zoo verre dat de Hollandfche, vooral de

Gelderfche en Westfaalfche Hammen , als

een goed voedfel , by de Uitheemfchen ge-

zogt worden ; dat al plaats had ten tyde van

MARTiALis , in wiens dagen de Romeinen

reeds van de Menapiers, die men nu wil de

Gelderfche, Overysfelfche of Westfalingers

te zyn , Hammen kreegen.

Caretana mihi
, fiet , vel misfa licebit

De Menapis , Lanti de petafone vore?it.

Men kan ’er uit afneemen dat deeze Spy-

ze ,
even als nu nog , onzen Ingezetenen

toen eigen was; ’t welk ik hier in ’t voor-

by gaan aanmerke, om dat het my nu juist

in ’t oog viel , en by de Spysverhandeling

ontfchooten was. Voor ’t overige istny,

by ondervinding, .gebleeken, dat, al hoe-

wel men ’er geene algemeene Ziekte onder

onze Landzaaten aan moge toefchryven,

dat ’er nogtans wel byzondere Ziekten uit

gebooren kunnen worden. Meer dan eens

heb ik , zelfs onder arbeiders
,
Menfchen

aan-
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aangetroffen, die volftrekt geen Spek kon-
den verdraagen noch eeten

, of zy kreegen
dadelyk een roodvlekkigen uitflag, dikwerf
Koortfen , en eenigen zelfs Puisten en
Rooven, welken, zoo draa zy zi'g onthiel-

den van Spek te eeten, ook verdweenen.
Een myner goede Vrienden, een Heer
van fatfoen en vermoogen te Warmond,
het buitenleeven kiezende, en een liefheb-

ber van Spek zynde, at het zelve, ondanks
myne welmeenende waarfchouwing , met
zeer veel fmaaks en drifts, op zyne mid-

dag- en avondmaaltyden. Hy verviel eer-

lang in eene Ziekte , welke grootlyks voor
eene Pleuris te houden was. Doch ’er ont-

dekten zig naderhand verfcheiden gevolgen

van een brandigen uitflag , met langduurige

en twyffelende toevallen; welken my dee~

den vermoeden , en waar in ik verfterkt

wierd door het gevoelen van den kundigen

Heelmeester van der wilt , mitsgaders

door dat van den Lyder zelven , dat deeze

Ziekte uit het onmaatig Spek eeten ont-

fprooten , of dat door eene flegtbloedige

ge verftopping veroorzaakt was. Het laa-

tere gevolg bevestigde ook deeze onze ge-

dagten; want de gemelde Heer, die, al

ware hy geen Arts, nogtans door eene die-

pe beleezenheid zeer wel over zig zelven

en de Medicynen kon oordeelen, merkte

in ’t vervolg van tyd op , dat hy , zoo
dikwils hy zyn Speklust den teugel gave,

terflond weder eene nieuwe aanprikkeling

tot borscbenaauwdheid kreeg. Wat men
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hier van ook moge oordeelen, het is on-

der onze Landzaaten algemeen genoeg be-

kend , dat het Spek fomwylen nadeeüge

gevolgen heeft; ^1thans van zulke Verkens
die flap en gortig zyn. En ’t verdient in

dit opzicht wel aanmerking , dat men zelfs

in onguure huishoudingen , daar dikwils

zeer flegt Vleesch van geftorven Runderen
of Schaapen gebruikt word , nooit het

Vleesch of Spek van een geftorven Zwyn
zal eeten. De afkeer van het zelve is on-

der de Boerenlieden zoo groot en alge-

meen, dat ze een Zwyn, als het maar ziek

begint te fchynen , dadelyk laaten blóedrit-

fen of Aagten: in dit geval word het nog
al gebruikt , doch zelden van kundige Boe-
ren. En inderdaad , het Vleesch en Spek
van een ziek geweest Zwyn helt zoo fchie-

lyk ten verderve over, dat het meestal bin-

nen de drie uuren , na de flagting , aangeftoo-

ken zy. Men flagt ook, om dat het Zwyn
zoo ligt vatbaar is voor het verderf, de
meeste Zwynen hier te Lande tegen het

Winterfaifoen ; en uit hoofde der bekende
nadeeligheid van ongezonde en gortige Ver-
kens, zyn ’er in alle onze Steden en Dor-
pen , Schouwèrs of Vinders aangefteld, wel-

ken de zieke Zwynen afkeuren. Dit alles

te famengenomen , toont duidelyk genoeg,
.dat ’er, uit het ongeregelde gebruik deezer

Dieren, nadeeüge Ziekten onder de Natie
gevonden worden. Maar midlerwyl over-

tuigt ons de algemeene ondervinding, dat,

hoe zeer men eenige onder ons daar uit

III. deel. Qqqqq oor*
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oorfpronglyke Ziekten kenne, dezelven eg-

ter niet dan by fommige gelegenheden ont-

ftaan; en dat integendeel het goede
,

ge-

zonde en welbereide Spek en Verkens-
vleesch voor onze welgeflelde Landzaaten

,

eene zeer gezonde Spyze is
; ja dat dit

voedfel, zelfs voor tedere geitellen , met
maate gebruikt, zoo nadeelig niet zy, of
’t kan zeer wel op een ryken disch geduld
worden.
Na deeze aanmerking over het misbruik

van Vleesch en Spek, heeft men vervol-

gens ook agt te Haan op de misbruiken

,

welken hier te Lande, by het eeten van
Visch, plaats hebben. Zeker is het, dat ’er

in ons Holland ftreeken zyn , daar, buiten

Meel en Aardappelen , genoegzaam niets

dan Visch als eene Hoofdfpyze gebruikt

word. Doch het ontbreekt ons aan berig-

ten van kundige Geneesheeren, om eenige

vermoedelyk doorflaande kentekenen van
Landeigen-Ziekten daaromtrent te bepaalen.

En ik kan desaangaande alleenlyk melden,
dat de Vrouwen van de Eilanders, op Urk,
Wieringen , Marken en Schokland , die

veel Visch eeten , volgens myne opmer-
king ,

gemeenlyk geluwagtig en flap van
natuur zyn. Maar ’t is te denken , dat de

gelegenheid dier Eilanden ’er veel aan toe-

brengt; weshalven ik hier niet op af dur-

ve. Intusfchen is het opmerkelyk, dat op
die Eilanden eene zoo Iterke fproetagtige

fchelferigheid op de Huid, mitsgaders eene

invreeting der Tanden, genoegzaam alge-

meen
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meen heerscht, als nergens elders in ons
geheele Land. Schoon de jonge Meisjes

aldaar zilverblank Z37n, gelyken de bejaar-

de Vrouwen , door haaren fproetagtigen

aanwas en bruine Huid , veeleer naar taan-

geele Indjaanen, dan naar blanke Hollan-

ders. In ’t Overmaasfche is ’t ook by uit-

flek gemeen, zoo wel gedroogden als ande-

ren gezouten Visch overvloedig te gebrui-

ken; doch dat ’er eenige bepaalde Ziekte

uit ontftaat, is my niet bekend, des ik ’er

niets van kunne melden.

Wat wyders aangaat, het gebruiken van
Melk, ’t zy geronnen of gefcheiden, Kaas
en dergelyke Spyzen , men weet dat dezel-

ven , hoe heilzaam anders , zeer ten na-

deele van fommige geitellen llrekken ; wan-
neer men die Spyzen overbodig gebruikt,

en de Maag met eene geltadig kappelende

of Itremmende itoffe belaad; welke veel-

tyds eene zwaarmoedige ongelleldheid en
ongeltadigen eetlust verwekt. Wel b)?zon-

der fchynt het fterk éeten van Kaas, ge-

voegd by het nuttigen van veel onryp of
ander Fruit, onder de Boerenjongens me-
de te werken, tot het voeden van Wormen.
Deeze kwaal is ten platte Lande zoo ge-

meen, dat men, als men een Boerenkind
ontmoet , ’t welk geluwagtig en bol van

. uitzigt is , ’er genoegzaam zeker op aan kun-

ne, dat ’er de Wormen veelal de oorzaak
van zyn. ’t Is ongeloovelyk hoe veele

Kinderen , niet alleen ten platte Lande ,

maar ook in onze Steden , tot aan en over

Qqqqq 2 de
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de Jonglingfchap ,
ja hoe vecle zelfs bejaar-

de Lieden aan knaagende Wormen, dikke

wateragtige buiken , en eene verdrukte

werking der Ingewanden kvvynen. Volgens
de medegedeelde waarneemingen van den
Heer van den bosch , ontftaan in Som-
mclsdyk en deszelfs omtrek , verfcheiden

algemeene kwaaien uit^de Wormen; ook
zyn ze te Warmond en daar omftreeks

zeer gemeen; en even zoo is ’t in etlyke

andere ftreeken van ons Land. Vermits

men nu de oorzaak van de geboorte der

Wormen op goeden grond afleid, uit het

eeten van ongezuiverde Spyzen , en te veel

Fruits, als mede uit het drinken van water

met Wormpjes vermengd ; zoo mag men
dit ongemak der Wormen, uit dat misbruik

onder onze Landzaaten ontftaande , wel
voor eene vry gemeene kwaal houden. En
hier toe werkt ook, vermoedelyk , buiten

de gezegde oorzaaken , niet weinig mede

,

het onmaatige gebruik van het thans zoo
algemeen verzaadigende voedfel , de Aard-

appelen; doch het misbruik deezer Spyze
verdient wel eene nadere overweeging.

Dat deeze Spyze, behoorelyk gebruikt,

niet fchadelyk maar voedzaam en gezond is

,

lyd geen twyffel ; doch de ondervinding

leert tevens ten klaarfte, dat een geduurig

en aanhoudend ongeregeld gebruik , by vee-

len hier te Lande , zeer zwaare verftoppin-

gen en andere ongemakken veroorzaakt;

even als men dit by het te veel gebruiken

van Meellpyzen insgelyks befpeurt. Ik

weet
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weet met zekerheid, en ’t is ook ten volle

bekend aan de Heeren Stads Doftoren en
andere Geneesheeren , inzonderheid te Lei-

den , hoe ’er zig by de geringe Gemeente

,

onder die geenen , vveJken zig bykans met
niets anders dan Aardappelen geneeren, en
door geen genoegzaamen arbeid eene ge-

zonde Spysverteering bevorderen , zeer

veele ongezonde geitellen opdoen. Ze ver-

toonen, door eene geele koleur, opgezette

wangen , dikke harde buiken eneenegeduu-
rige loome kwyning, de tekenen van eene

vergevorderde verftopping , en traage wer-

king der Ingewanden; waar uit, by voort-

gang, niet zeldzaam eene waterzugtige ge-

lleldheid ontftaat. Veele jonge Kinderen,

van vyf tot tien en meerder jaaren , val-

len, naar mjme opmerking, in eene wa-
terzugt , die zig tusfchen de huid uitzet.

Ik heb twee Jongens onder myne behande-

ling gehad, welker kwaal , gelyk ik vast

vermoede, alleen uit een aanhoudend veel-

vuldig gebruik van Aardappelen ontftaan

was. Zy hadden, in een voorig Jaar, al-

rede aan geduurige Koortfen gekwynd

;

het Hoofd, en zoo ook de Buik, was dik-

wils geweldig opgezet geweest; altoos wa-
ren zy bol en wateragtig, mitsgaders bleek

van uitzigt; eindelyk vervielen zy onver-
. hoeds in eene geheele opzetting

,
en waren

zoo vol van Water onder de Huid gefpannen

,

dat ze noch gaan noch itaan konden. Het
Water wierd hun door een Chirurgyn zeer

gelukkig afgetapt , en ze herftelden voor

Qqqqq 3 ee-
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eene poos, tervvyl men hen, na noodige
purgatien, met wat zagter Spyzen onder-

hield. Doch zoodra zy , na de herftelling,

weder met het daaglykfche eeten van
Aardappelen voortgongen , en ook in dien

tyd , dewyl zy in de gelegenheid waren ,

veele onrype Appels, gebruikten
, zoo ont-

dekte zig de Waterzugt op nieuw
; die

egter vervolgens fcheen te verdwynen en
agterwege te blyven. Wel is waar dat

zy , buiten het veelvuldig gebruiken van
Aardappelen

, niet weinig onguur in hunne
Spyze waren, en ook nu en dan Rogge-
brood aten

;
doch het laatfte , zoo ik wel

weete, altyd droog: daarenboven dronken
ze meest Gulwater, of fomtyds wel eens

Thee en KofFy; doch zelden was het een
en ander kragtig ; de Boter of het Vet was
fchraal onder hunne Spyze , en over de

Aardappels hadden ze meest enkel azyn.

Dit alles te faamgenomen, heeft zekerlyk

medegewerkt ; doch de grondoorzaak is,

naar ’t my toefchynt, aan het ongeregelde

gebruik van Aardappelen toe te fchryven

;

waaromtrent ik nogtans het oordeel van

anderen voorts vry laate. Wy betwisten

hier mede niet, dat de Aardappelen , met
maatigheid gebruikt, tot eenzegenryk voed-
fel verftrekken , en naast aan het Brood
komen ; maar willen alleenlyk dat men zal

opmerken
,
welke nadeelige gevolgen uit

het onmaatige gebruik ontdaan. Het is

hier mede even zoo gefield , als met het on-

maatige gebruik van Brood en Meelfpyzen

;

en
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en onze Landlieden zyn gemeenlyk wel

overtuigd dat overtollig zwaar Meelgebak
iemand zeer bezwaaren kan. Ook is het

den Geneesheeren van ons Land overbe-

kend , welken de gevolgen zyn van over-

bodig eeten van ongerèezen Koeken , veel

Waterenbry, dikke Pannekoeken enz. , by«

zonder in tedere gedellen , welken die

Spyze door geen Perken arbeid kunnen
verduwen. Uit dit oogpunt heeft men on-

ze aanmerking over het ongundige gevolg

van het te veel eeten van Aardappelen te

befchouwen; en op eene dergelyke wyze is

’t gelegen met alle de verdere aanmerkin-

gen, die men op andere Spj^zen zoude kun-

nen maakeil ;
waarom wy ’t niet noodig

agten , hier over breeder uit te weiden , en
ons liever bepaalen, ter overweeginge van
’t geen het misbruik /der Dranken , onder

onze Hollanders , veroorzaakt.

Ongetwyffeld is ’t den meesten Leezeren
overbekend, hoe ’er onder de Geneeshee-
ren zeer bittere klagten gehoord worden,
over het onmaatig gebruik van Koffy en
Thee; en inderdaad, men fchryft ’er, niet

zonder grond , veele kwaade gevolgen aan

toe; of oordeelt met recht, dat dit mis-

bruik ten minde derk medewerkt, tot het

voeden van natuurlyke Landsziekten. Daar
de Dampkring van dit Land , waterig zyn-
de, op zigzelven reeds genegen is om de

humeuren te verflappen
; worden deLichaa*

men , door het onmaatig waterdrinken , nog
meer verflapt, en misfchien wel meerder
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dan door ons vogtig Lugtgeflel. Nademaal
men nu , in zulk een Klimaat leevende ,

veel-

eer verfterkende dan verflappende Dran-
ken noodig heeft , kan men ligtlyk na-

gaan, welke ongemakken uit dit misbruik

gebooren worden. Men heeft ten deezen
aanzien meermaals opgemerkt , hoe onze
Voorzaaten zig, toen ze meestal Bier dron-

ken , veel gezonder en fterker vertoonden ;

overé^nkomilig waar mede de meeste af-

beeldingen van de voorige Eeuw genoeg-

zaam uitwj^zen, dat zy vaster van tronie

en bloedryker van vel fcheenen: ’t welk
zeker geen gering bewys van gezondheid is.

In onze dagen ziet men , fchoon de Natie

over ’t geheel nog flerk genoeg zy , op het

Land en in de Steden , egter eene menig-

te van fiappe Lichaamen , die , door een
wateragtig bleek gelaat, en eene fchraale

gefteldheid, ten duidelykfte toonen , dat

ze door het Thee- en Koffydrinken verflapt

zyn. Wel byzonder bederven veelen der

aanzienlykften , daar het Bier hun te gering

en de Wyn hun te fterk is, zigzelven , door

eene al te geftrcnge Dieet , ten opzichte van
hunnen Drank. Zy eeten allerlei Wild-

braad, Gebak en Groente, ten kragtigfte

klaargemaakt; terwyl ze, in ftede van de
verteering te helpen bevorderen, door ’t

gebruik van eene teug kragtig Bier of
goeden Wyn , lchaars Wyn met water

drinken; en voor- en na den midddag hun-

nen dorst met de aftrekfels van Thee en

Koffy lesfchen. Van daar befpeuit men
zoo
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200 veelvuldig de flappe en loome uitwerk-

felen van Phlegmatike en Cacochymifche ge-

zellen ; mitsgaders waterzugtige of ten

minften daar toe overhellende Lichaamen.

Men kan dit alles ten overvloede bevesti-

gen, uit de Schriften der Geneesheeren

,

die ’er geweldig over geklaagd hebben , toen

het gebruik van de Thee en Koffy de over-

hand kreeg, ’t Is waar, Doóïor bontekoe
heeft ’er gunZiger over geoordeeld ; doch
hy heeft , in zyne bekende Verhandeling

over de Thee , derzelver gebruik
,
gelyk

ieder Jigtlyk bemerkt , tot befpottens toe

verdeedigd. En de befchaafde Geneeskun-

de, het gemaatigde gebruik niet afkeuren-

de, vind maar al te veel reden, om tegen-

woordig nog over het misbruik te klaagen

;

welk misbruik ik in deezen voornaamlyk
bedoel. Men ziet gemeenlyk , dat alle

heerfchende misbruiken , tot gedugte ge-

volgen ovei Haan ; zoo is het in onze dagen

met de Thee; en zoo gong, het, gelyk

fommigen meenen opgemerkt te hebben,
oudtyds met het Bier. Ervaren Mannen,
die de Jaarboeken en Schriften der Vader-
landfche Geneesheeren met fcherpziende

oogen doorfnuffeld hebben , leeren ons,

dat men in die tyden veel meer Lyders aan

den Steen had, en dat ’er, in voorleeden

jaaren ,
veel meer Perfoonen van den Steen

gefneeden wierden , dan in onze dagen.

Daarbenevens onderrigten zy ons, dat men
tegenwoordig ongelyk meer Lyders vind,

die. aan de waterzugt en flymerige gevolgen

Q.qqqq'5 "
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onderhevig zyn , dan voordeezen
; waar

by anderen ook teeringagtige kwyningen
voegen. Het eene en het andere leiden ze

af, van het te veel Bier drinken in de voo-

rige , en het te veel Thee- en Koffydrinken

in deeze dagen.

Het dus voorgeftelde is van te groot

een gewigt , om het niet in opmerking te

neemen ; doch ’er behoort van beide de

zyden al vry wat toe , om hier omtrent ee-

ne regelmaatige Ziektebepaaling te maa-
ken. Wat het eerfte, naamlyk de Steen-

oorzaak betreft, zulks lyd bedenking; om
dat men in Vrankryk, daar men zoodanige

zwaare Bieren als in Holland niet drinkt,

noch oudtyds gedronken heeft , den Steen

en het Steengraveel fterker heeft zien woe-
den , dan hier te Lande. Ondertusfchen is

’t niet te ontkennen, dat zwaare Bieren ’er

kragtig toe medewerken ; maar denkelyk

heeft het gebruik van de Rhynfche Wy-
nen, voordeezen in dit Land gemeen, ’er

het zyne ook toe gedaan. Men weet tog,

dat die Wynen veel aanleiding geeven tot

eene tarteragtige famenzetting; en dat het

bedrog, om dezelven door Loodfuiker aan

te zetten , niet weinig toegebragt heeft tot

jammerlyke Graveelfukkelingen. Hier om-
trent zyn onze Vaderlanders, om dit met
één woord te melden , die zig aan eene

teug Hocheimer of Rhynfchen Wyn hon-

den , hunne dankbaarheid fchuldig aan den

Hoogleeraar gaubius , voor de mededee-

ling zyner ontdekkinge , ter beproevinge

van
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van dit bedrog : als waar door ze , zyne

Proeve in ’t werk Rellende , de zuivere en

gezonde Wynen terRond van de onzuive-

re en fcbadelyke kunnen onderkennen.

Wyders komt hier nog, met betrekking tot

den Steen en het Steengraveel,in overwee-

ging, of ook het Maas- en Ysfelwater, uit

hoofde van deszelfs fyne, vermengde, zan-

dige, klaiagtige , of lemige Roffen , eene

fleenagtige aanzetting konde bevorderen.

Wy hebben ’er voorheen alrede iets van
gezegd; doch het is, volgens de berigten

van verfcheide kundige Doóloren, tot nog
zoo vast niet te bepaalen. Althans de ge-

leerde Heer l. bikker , door zyne erva-

renheid in de Geneeskunde en yver voor

het Bataaffche Genootfchap te Rotterdam ,

genoeg bekend , heeft deswegens , op myn
verzoek, dit geantwoord: ,, Of de Ifchu-

„ ria en Calculus veficce gemeener is onder

„ de Maaslanders , en of men hier de zand-

,, agtige geReldheid der loopende Rivieren

5 , te befchuldigen hebbe , doen my zeer

„ veele redenen twyffelen”. Ik heb meer
onderrigtingen , die dit Ruk in twyffel

trekken; des ik, hoe zeer ik tog een on-

voorzigtig gebruik van niet wel doorgezon-

ken Maas- en Ysfelwater voor Graveelver-
wekkend houde , egter eerbiedig Rilzwyge
onder de gevoelens van anderen

; laatende

dit Ruk verder de nadere onderzoekinge
aanbevolen. Men word thans in byzonde-
re Steden , op het voorbeeld der Ed. Agtb.

MagiRraat van Rotterdam , aandagtiger op
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de Ziekte-bepaalingcn; en zulks geeft eene
gegronde hoope op naauwkeuriger ontdek-

kingen. VeclJigt zal men, na ons, in Re-

de van eene menigte ongegronde gisfingen

te berde te brengen , bondige bepaalingen

,

nopens de ondcrfcheiden Ziekten van dee-

ze of geene ftreek, Stad of Dorp kunnen
inaaken; en ’t is te vermoeden, dat men
als dan , op die welgefchifte Waarneemin-
gen, weder toevlugt zal neemen, tot de,

door de oude ervarenheid, hier te Lande,
zekere beproefde Geneesmiddelen. Maar
wy zullen ,na deezen uitftap , onze aanmer-

kingen hervatten , wegens het misbruik der

Thee en KofFy ; waar van men, fchoon

het goede gebruik zyn voordeel hebbe,
met meer zekerheid kan toonen , dat het

een kwaaden invloed op onze Natie heeft.

Niemand immers zal ontkennen, dat de

overtollige Waterdranken de Lichaamen
uitermaate verflappen; en dat men de ge-

volgen hier van onder onze Landzaaten

,

welken heden genoegfaam meestal deeze

Dranken alleen gebruiken, ook ondervind;

te meer daar dezelven , ’t geen ’er nog des

te meer kwaad aan toebrengt , laauw en

warm gedronken worden. Dit alles moet
zekerlyk de Spiervezelen ongemeen ver-

flappen; waardoor dan de uitwaasfemende

vogten , in de koude Lugtsgelleldheid ,

meerder ftremmen; waar tegen men, in de

warmer Lugtsgefteldheid , minder tegen-

ftand bezit, om aan de natuurlyke vedlap-

ping het hoofd te bieden. Ter deezer oor-

zaa-
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zaake vind men, zoo ik het wel hebbe, in

den Wintertyd,dat de fterke Thee* en Kof-

fydrinkers , die zig tot zwellens toe met
warme Thee en Koffy overlaaden , het aL
lerligtst vatbaar zyn voor Verkoudheden.

En men ontdekt insgelyks dat deeze zelfde

geitellen in den Zomer allerfterkst zwee*

ten; als mede dat zy, hoe zy zig meerder

meenen voor te behoeden , in zwakheid

en loomheid toeneemen.

’t Zal, vertrouw ik , niet noodig zyn,

my breeder op te houden , met eene ont-

vouwing van het verflappende vermogen
van het aanhoudend, veelvuldig warmThee-
en Koffydrinken ;

als zynde zulks eene be-

kende zaak, die ons niet dan in algemeens

kundigheden zou doen uitweiden. Ik laat

dit des voort aan de ondervinding over; en
verzoek tevens , dat men ook agt geeve op
andere ongefteldheden , welke uit deeze nu
toch Vaderlandfche gewoonte voortfprui-

ten. ’Er heerscht , naamlyk , onder de fchoo?

ne Sexe van Europa, vooral by de Duit-

fche Natie , en nog wel meest onder onze
Hollandfche Vrouwen, eene foort van Na-
tionaale eigenfchap , die men belustheid

, of

eene onregelmaatige begeerte tot deeze en
geene dingen noemt. Die belustheid is een
allergevaarlykfle hinderpaal, in het kennen

• der oorzaaken van kwynende Ziekten in

ons Vaderland. Men vind Vrouwen, Meis-

jes , en ook fomtyds Jongens , die de Kalk
van de Muuren , Tabakspypjes , Kaars-

fnieer , zwart van Oly of Kaarsfen ,
Ta-

bak,
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bak, gebrande Houtskoolen, harde korften

van Kaas
,
gretig , als iets finaaklyks knaau-

wen, en diefsvvyze eeten : waar op men,
zoo ’t my , onder verbetering

, voorkomt , in

de oeffenende Geneeskunde maar al te wei-

nig let ; daar ’er intusfehen de elendigfte

ongemakken uit ontftaan. Wel byzonder
heeft dit plaats ten aanzien van de Koffy
en Thee. De belustheid veelei* Vrouwen
ftrekt zig bovenal uit, tot het eeten en
kaauwen van Koffydik; zelfs zyn ’er, die

de Koffy alleen drinken , ten einde gele-

genheid te hebben om het dik te eeten ; de

jonge Meisjes en de Keukenmeiden ftaaren,

als met arendsoogen , op den droesfem der

afgetrokken Koffy , orn dien uit Kan en
Ketel met greetige vuisten in te flingeren.

Niet minder heet is men op de afgetrokken

Theebladen , om die fluipende uit de Trek-
potten te neemen,en uit te kaauwen. Zelfs

leeren de Meisjes , om het aftrekken van
Thee naar te bootfen, Thee van allerleie

Boombladeren droogen: zy plukken Ypen-
Linden- Beuken- en andere Bladeren ; die

op de Buitenplaatfen of in Tuinen woonen

,

kippen den Palm, de Wilgen of denTaxis
uit , zoo om de gelykheid aan de Theebla-

deren ,
als om den fmaak. Op het gebrui-

ken van ’t eene en ’t andere worden zy on-

pasfelyk , walgagtig en ziek. Men haalt

een Geneesheer; die houd haare ongefteld-

heid wel eens voor een ligte Koorts , eene

Verkoudheid of iets anders ; en ondertus-

fchen is derzelver oorzaak alleen in dit mis-
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bruik te zoeken. Dit Haat bovenal zoo

fterk door, in ’t misbruik van het Koffydik

en de Theebladen , dat ik het daar voor

houde, dat een Geneesheer zig het ver-

moeden van dit jnisbruik niet ligtlyk moet
laaten ontglippen , als hy by eenige Zie-

ken, vooral onder de Sexe, gehaald word,
die klaagen van pyn voor ’t Hart , een dik*

ken Buik , en een ongeregelden eetlust;

terwyl ze een bleek bol en wateragtig gelaat

vertoonen. Dit verfchynfel geeft nadenken
en vordert omzigtigheid.

Men begrypt voorts ligtlyk, dat wy, met
al het gemelde, wegens het misbruik van
de Thee enKoffy, niet bedoelen, derzel-

ver geregeld gebruik te laaken. Verre zy

zulks van ons ! een Kop goede Koffy , wel

afgetrokken , en op zyn tyd gebruikt
,
geeft

zeker eene hartigheid aan de Maag ; en goe-

de Thee, insgelyks gepast, afgetrokken en
gedronken , is een aangenaame en gezonde
Drank ; doch de overflaande misbruiken

van deeze Dranken, zoo als hier te Lande
in veele huishoudingen gefchied, genoeg-

zaam den geheelen dag door te drinken , zyn
fchadelyk voor de Gezondheid. Daar be-

nevens is ’t eene zeer nadeelige gewoonte
voor het Huishouden ; en menig gering

Huisgezin gaat onder luie Wyven ten gron-

de ,
door den flemp der Koffy en Thee.

Ik hoop des aan verftandige Huismoeders
niet te zullen mishaagen, wanneer ik haar,

uit hoofde van het deswegens bygebragte

,

met een Vaderlandlievend hart vermaane,
om
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om tog aandagtig te waaken tegen deezö
zoo algemeene misbruiken , vooral tegen
het ceten van Koffydik, Theebladen en an-

dere onguure dingen; om wel toe te zien,

dat hunne Zoonen , en meest hunne Dog-
teren, die ’er inzonderheid aai\ onderhevig

zyn , zig daar aan niet overgeeven , zoo ’er

iets is, dat ik met yver en op goeden grond
den Vaderlandfche Huisgezinnen durf aan-

beveelen , is het deeze oplettendheid. A4en
zal dan gewislyk zoo veele geliefde Kinde-

ren niet ongelukkig zien , door onherftel-

baare opftoppingen en kwyningen; en braa-

ve Moeders zullen haare liefwaarde Dog

-

ters, met de grootfle vergenoeging, en be-

wustheid van goede Huishoudfters te zyn

,

ten Huwelyke mogen befleeden, aan Jon-
gelingen, die, de waarde van eene goede
Huisvrouw kennende, het grootfte genoe-

gen zullen fmaaken , in hunne Huisvrou-

wen gezond , mitsgaders hunne Kinderen
frisch en welvaarend te zien

; zonder ooit

te vreezen , dat hunne Huishouding
, (om

op zyn plat Hollandsch te fpreeken ,) door

Drempelwyven , Koffy en Theekallooien,

ter gronde zal gaan. Dit moest ’er hier

uit, en ’t mag ’er wel uit, om dat de zui-

vere waarheid , en de liefde tot de Natie

,

hier de pen gefcherpt heeft.

Naast dit gemelde misbruik der Water-
dranken , komt hier na verder natuurlyk

in overweeging, het onmaatige gebruik van
Genever, Brandewyn en Wyn, dat, hoe
heilzaam ook deeze Dranken, in eene be-

hoo-

\

1
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hoorelyke maate gebruikt mogen weezen

,

in onze dagen niet weinig medewerkt, tot

het voortbrengen van veelerleie kwaaien.

Wat het eerfte,,de ongemakken , die uit

het overtollig Geneverdrinken ontilaan

,

betreft; zoo gezond als deeze Drank, in

maate gedronken , is, uit hoofde van des-

zelfs afdryvende kragt , en verwarmende
eigenfchap ; zoo nadeelig is dezelve , als

men dien in overmaat gebruikt; waar van
men in ons Gewest de fterkfte uitwerkfelen

befpeurt, by alle dezulken, die ’er zig niet

van onthouden kunnen. Het veelvuldige

gebruik van deezen Drank maakt de Tem-
peramenten ongevoelig , brengt door den
tyd eene zinneloosheid te wege, en fchynt

ook wel byzonder de werkzaamheid van
het Zenuwgeftel te verdooven. By deBran-
dewyndrinkers worden integendeel de Ze-

nuwen veelal te flerk aangeprikkeld , en
van daar de geftellen woelig en driftig.

De buitenfpoorige Bierdrinkers vind men
log , hunne Lichaamen zetren zig uit, en
hun verltand word verdoofd; terwyi de

flerkile Wyndrinkers veelal tot Waterzugt
vervallen en dikke Beenen krygen. Men
merkt als vry algemeen op, dat de Wyn- en
Brandewyndrinkers nooit in de dommeli-
ge logheid der Bierdrinkers , of geesteloos-

heid der Geneverzuipers vervallen*; van
waar men hier te Lande, met een bekend
fpreekwoord , zegt, dat een Genever- en
Bierdrinker ook maar Genever- en Bierver-

ftand heeft. Dan dit zy fcherts of ernst

;

III. deel. Rrrrr ik
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ik heb, in twee omftandigheden
, de on-

gevallen van het langduurig fterk Gene-
verdrinken buiten tegenfpraak bevestigd ge-

zien, en de uitwerking in beide de toeval-

len overécnkomftig bevonden. Beide dee-

ze misbruikers , naamlyk
, die ’er zedert

langen tyd op verHingerd waren, vervie-

len in eene ondraagelyke Hoofdpyn, had-
den geen den minften Eetlust, en wierden
bykans volflaagen ftmpel. Deeze ongeluk-
kige ongefteldheid is , na zeer veele an-
dere proeven , alleen geneezen , door het

leggen van eene Spaanfchevlieg-Pleister

,

over het geheele Hoofd , na dat het be-

voorens kaalgefchooren ware. Hier uit

bleek, naar myn begrip, dat de oorzaak
alleen was eene werkeloosheid in de Zenu-
wen, en in de Vaten van het Hersfenge-

ftel ; dat zeer wel beantwoord aan den aart

der werkinge van den Genever. Men weet
tog dat de Geneverbeziën natuurlyk afdry-

vende zyn, en kragtig medewerken tot de
doorzyging der vogten : van daar dryft een
gemaati'gd gebruik, in dit wateragtige Kli-

maat , de overtollige vogten af ; en dus
dryft dan een onmaatig gebruik de waterag-

tige vogten al te fterk af. Dit gevolg open-
baart zig ten duidelykfte in onze Vader-

landfche geftellen : zy, die deezen Drank,
met maate, onder eene goede beweeging,
gebruiken, zyn zeer fterk en gezond van
geftel ; maar dezulken , die ’er zig in te

buiten gaan, droogen als ’t ware uit, en

krygen dunne Beenen , welke men hier te

* Lan-
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Lande , by uitftek , Geneverkuiten noemt
; of,

als het Bier- en Geneverdrinkers te gelyk

zyn , zoogenaamde Bombeenen. Hierboven
hebben wy, ten voorbedde, eenige mel-

ding gemaakt van de geringe Gemeente te

Haarlem, die zeer Berk Genever drinkt;

en aangeduid, dat zulks nadenkelyk zeer

veel toebrengt tot hunne fchraale gedaante.

Intusfchen willen wy het aldaar gezegde,

met opzicht tot de Haarlernmermaat , niet

toegepast hebben op alle Ingezetenen dier

roemryke Stad; dewyl men ’er , zoo als

wy ook toen reeds te kennen gaven
, ge-

noeg frisfche Kaerels vind , welken met die

van andere Steden gelyk Baan : men heeft

zulke en foortgelyke voortellingen altoos

in een rekkelyken zin te begrypen ; dan dit

in ’t voorbj'gaan.

Men heeft verder, buiten dit algemeene
uitwerkfel der verteerende en uitdroogen-

de kragt van den Genever, zederd eenige

Jaaren opgemerkt, hoe het onmaatige ge-

bruik van dit Vogt, en andere Dranken

,

eene foort van nieuwe Ziekte fchynt ver-

oorzaakt te hebben ; of dat zulks dezelve

althans grootlyks helpt koesteren. Naam-
Jyk , eene onvermogendheid in de Spieren

van den Slokdarm , waaruit eene moeilyke
of belette doorzwelging ontflaat, die veel-

• al doodlyk geoordeeld word: ’t welk in alle

opzichten eene nieuw ontdekte Landsziek-

te fchynt te weezen. De geleerde Heer
van geuns , billyk beroemd van wegen zy-

ne juiste en nette denkwyze, gepaard met
Rrrrr 2 een

DE HOL-
LAND-
SCHfi

NATIE*

Zie
BI. 1056
en 1057.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

1718 NATUURLYKE HISTORIE

een beredeneerd en bezadigd oordeel , beeft

deeze Ziekte , in eene Verhandeling aan

de Hollandfche Maatfchappy overgegeeven

,

mannetyk ontvouwd; en is ook deswegens
met alle toejuiching rechtmaatig bekroond
geworden. Midlerwyl zal men ’t my, zoo
ik hoop , ten goede houden

, wanneer ik

betuig, dat ik, met opzicht tot Holland,
eenigzins twyffel , of ’er deeze kwaal wel
zoo fterk heerfche, als zy in de Provincie

Groningen fchynt door te gaan. Ik voor

my althans hebbe deeze Ziekte nooit ont-

moet ; doch vermits ik my eenige jaaren

van de praktyk heb afgehoudefi , zou ’t wel
kunnen zyn , dat ik ’er hier door geen ge-

legenheid toe gehad hebbe. Maar de on-

dervinding heeft my het volgende geleerd.

Dat zeer veele, en verre de meeste Men-
fchen , byzonder de Mannen , die zig dage-

lyks aan het drinken van een Glas Gene-
ver of ook Brandewyn overgeeven

,
gelyk

ook dezulken , die dagelyks hunne Fles

Wyn drinken , en tevens fterke Tabakroo-
kers zyn , door den tyd eene foort van ver-

llyming krygen , waar uit eene inkrimping

van den flokdarm en de Maag fchynt ge-

booren te worden. Hier door gebeurt het,

dat de zulken , wanneer zy des morgens
opftaan , de Maag des nagts in rust geweest

zynde, of liever gezegd, ruimte gekreegen

hebbende ^
door de ophouding van de

aanprikkeling , en het opzetten van Dran-

ken en Tabak, eene walging en famentrek-

king van den Slokdarm en Maag gevoelen

,

die

/
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die meer of min met angst in den Boven-
buik begint, niet afneemt, dan onder het

loozen van llerk opborrelende winden
, en

by de zodanigen , die ’er in een hoogen
trap mede behebt zyn , niet zonder over-

geeving eindigt. Indien de Lyders dit mis-

bruik, ’t geen doorgaans gebeurt, in Bede
van te overwinnen, van' tyd tot tyd voe-

den , dan Haat deeze kwaal over tot eene
geheele verdooving in de SpysverCeering;

’er volgt eene angflige fmert in den Boven-
buik, benevens jammerlyke krimpingen in

de Ingewanden , of ook wel Waterzugt,
en eindelyk de Dood. Deeze Ziekte is

zeer algemeen onder onze Landzaaten ; en
derzelver oorzaak zal denkelyk niet verre

afzyn van die der Ziekte, welke de Hee-
ren Doftoren deezer Eeuw, en byzonder
de geleerde van geuns, nieuwlyks opge-

merkt hebben. Ook is het voorgenoemde
gevolg onder de Ziekten der Dronkaards
bekend; en men weet, hoe dit al veel aan

het Tabakrooken word toegefchreeven ,

waar over al voorlang kundige vertoogen

opgefteld zyn. Daarbenevens is het zeker,

en dit ftemt met de Vraage der Hollandfche

Maatfchappye overéén , dat deeze Wind-
uitbarflingen , Verflymingen , Walgingen
enz. zeer langzaam in trap van vererging

•toeneemen ;
en zoo eigen aan de natuur

der Lyders worden, datzy, na zekere ge-

noegfaam periodike ontlastingen
,
gezond

en frisch fchynen, ja zelfs tot hooge, Jaa-

ren komen. Op ’t einde, egter, zyn de

Rrrrr 3 ge-
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gevolgen, als ’er de Lyders door aangetast

worden , met de toevallen van onze andere

Landsziekten ,
doorgaans doodiyk. Zie daar

wat ik ’er, naar myne ondervinding , in

dit ons Land van weete ; en verders wyzc
ik den Leezer naar de keurige Verhande-
ling van den meergemelden Heer van
geuns zelve; dewyl wy deeze ftoffe niet

mogen rekken , door het geene zoo bellis-

fend verhandeld is na te fchryven.

Nopens de Bieren
, zal ’t niet noodig

weezen breedvoerig uit te weiden ;
wy

hebben ’er hier en daar genoegzaam alles

van gezegd , dat ’er naar onze taak van te

zeggen valt. Alleenlyk hebben wy , met
opzicht tot het gebruik en misbruik , het

volgende nog met een kort woord te mel-

den. Goede Bieren , zoo ze fterk en wel
uitgegest zyn, heeft men, ondanks de kwaa-

de gevolgen van derzelver misbruik , in

fommige geftellcn, onder alle onze Vader-

landfche Dranken voor de gezondften te

houden. Zy brengen het bloed eene voed-

zaame zelfftandigheid aan, en verwarmen
kragtig

;
gevolglyk bevorderen zy de Chyl-

maaking grootlyks , vooral , indien men zig

behoorelyk beweegt. Voor Arbeiders, en

fterkwerkende Licbaamen, is het Bier de

nuttigfte Drank ; maar ftilzittende Menfchen
worden ’er vet en log van. Intusfchen

kan men ook te noeste Arbeidslieden niet

te ernftig waarfchuwen , tegen het fchielyk

drinken van koud Bier in heete Zomers,
vooral, wanneer ze nat bezweet zyn. Zeer

vee*
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veele PeiToonen hier te Lande fterven

fchielyk, door hunne onoplettendheid daar-

omtrent; en geen wonder. Het Bier, wa-
teragtig en vol Lugtbolletjes zynde, maakt
de Vaten, welke fterke Genever doet in-

krimpen , meer gefpannen : zy worden , in

vollen zweet, open zynde, door het kou-

de Bier fpoedig verkoeld, en de Lugtdee-

len, die ’er menigvuldig in zyn, in dezel-

ven willende indringen, veroorzaaken ee-

ne onverhoedfche verftopping , en in de Vet-

klieren eene volftrekte ftremming. Voorts
maakt het Bier , onmaatig gebruikt , uit

hoofde der uitzettende Lugtbolletjes , mits*

gaders door de gesting, die het met de ove-

rige Spyzen te wege brengt , de Lichaamen
opgeblaazen, van waar de fterke Bierdrin-

kers met veele winden behebt zyn ; hun
Buik word dik, dewyl de Ingewanden ’er

door gefpannen worden ; en ’t fchynt hun
hier te Lande eigen te weezen , dat ze rood
van Wangen en Neus, als mede met blaau-

we purpere puisten bezet zyn. Men kan
de fterke Bierdrinkers hier aan genoegzaam
onderkennen ; en dit kenteken was by on-

ze Voorzaaten , die meer Bier dronken,
zoo algemeen , dat men , in de Schimp-
dichten dier dagen, nooit de Kalkoenfche

Neuzen vergeeten , noch de Dikbuiken
• overgeflaagen vinde. Onze onmaatige Bier-

drinkers vervallen eindelyk , volgens de
natuur van dit Land, tot Waterzugt; zy
krygen dikke Beenen , die zig allengs meer-
der uitzetten; welker humeuren vervolgens

R r r r r 4 in
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in de Dyen opftygen , den Buik aandoen *

en ten laatftc gewis den dood met zig Hee-

pen. Dit is ’t voornaamfte , dat, wegens
de gevolgen van ’t misbruik van Bierdrin-

ken, hier te Lande, in aanmerking komt.
Wyders zouden vvy hier ook nog ftaan kun-

nen blyven op het overmaatige gebruik van
den Wyn; doch van dit onderwerp hebben
wy mede alvoorens reeds genoeg gezegd;

weshalven wy ’t hier, om in geen noode-

looze herhaalingen te vervallen, verder laa-

ten berusten ; met ’er flcgts deeze ééne

aanmerking by te voegen.

Wy twyffelen niet, of het zal, zoo het

nog niet volftrekt bekend zy , in ’t kort

aan oplettende en kundige Geneesh.eeren

wel bekend worden , dat het zoo algemee-

ne gebruik van toegemaakte en llegte Roo-
de Wynen maar al te veel aanleidinggeeft,

tot eenige bepaalde kwaaien. Te Amfter-

dam en te Rotterdam heeft men by uitflek

gelegenheid om zulks na te gaan; overmits

dezelyen aldaar , onder den gemeenen
Man , veelvuldig gebruikt worden. Het
is, zoo uit hoofde van den geringen prys,

als van wegen de vereischte menigte, die

’er gedronken word, niet mogelyk, dat aP
le die Wynen zuiver en goed zyn. Dit

behoeft geen bewys : de Wynkoopers zel-

ven erkennen , dat ’er niet alleen eene on-

gisbaare hoeveelheid van Wyn , door be-

reidingen van allerlei poespas, in die Land
word toegemaakt, maar ook dat ’er eene

grooce menigte van Wyn voorkomt , die



van HOLLAND. 1723

in Vrankryk en ‘êlders alrede toegemaakt

en vervalscht is, eer ze herwaards gevoerd

worde, ’t Was des te wenfehen, dat on-

ze Landszaaten het misbruik hier van er-

kenden, en dat de ongeoorloofde vvinzugt

het welvaaren van den Medemensch niet

opofferde , aan het vertier van Ziektever-

wekkende Dranken.
Het dus ver. gezegde, wegens de gevolgen

van ’t misbruik der Spyzen en Dranken,
zou ligtlyk nog verder uitgebreid kunnen
worden ; ter aantooninge hoe zulks eene
oorzaak zy van nog verfcheiden andere on-

gemakken , welke men zoo bepaald niet

Land- eigen kan noemen , en dus tot ons

gefielde bellek niet behooren. Wyders
zouden de gewoonten van verfcheiden Ste-

den en Dorpen, ongetwyffeld, nogaletly-

ke aanmerkenswaardige zaaken deswegens
aan de hand kunnen geeven

; doch hier om-
trent ontbreekt het ons aan genoegzaame
kundigheden ; althans ik voor my beken
gaarne myn onvermogen, om ’er voldoen-

de over te kunnen fchryven. Het yverige

onderzoek der hedendaagfche Doóloren

,

mitsgaders de oplettendheid der Magiflraa-

ten in onze voornaamfle Steden
, om op de

doodlysten ook den naam der Ziekten ,

waar aan de Lyders geflorven zyn , te doen
aantekenen, zullen dit flag van byzonder-

heden , door de lange ervarenis , beter op-

helderen en bevestigen, dan het tot nog
toe heeft kunnen gefchieden. Ondertus-

fchen is het te hoopen , dat deeze opgaven
Rrrrr 5
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de hol- getrouw mogen zyn ; dat het overhellende
land- gevoelen van den eenen of anderen Ge.

natie,
neesheer, ten voordeele zyncr Hellingen,

hier op geen invloed zal hebben
; dat men

nimmer op het los berigt van onkundige
menfehen zal afgaan ; en dat de oplettend-

heid meest moge vallen op zulke Ziekten ,

welken men gereedlyk en met grond kan
bepaalen. Zoo dit in agt genomen worde,
zal ’t bekwaame Mannen in Haat Hellen,

om , in ’t vervolg van tyd , met meer ze-

kerheid eene befchryving van onze Lands-

ziekten te geeven ; ook met opzicht tot de

byzondere Diflriftcn van ons Gewest. Dus
kunnen wy, en zulks zou meer plaats heb-

ben, indien men ’er meer werks van maak-

te, uit eenige oplettende waarneemingen,

ten Hot*, hier nog een berigt geeven , van

eene byzondere kwaal , in het Overmaa-
fche; waar omtrent wy eenvoudig zullen

melden , ’t geen de Heer bikker
, bene-

vens de Wel Eerwaarde l. kluit , ons

deswegens medegedeeld hebben.

Het berigt van den Heer bikker luid al-

dus. „ In het Overmaasfche heerscht, (vol-

gens het geen my een bekwaam Heelmees-

ter te Charlois, met naame relyk te ken-

nen heeft gegeeven,) eene Ziekte, welke

de Landlieden aldaar de Bofziekte noemen.
Men befpeurt deeze Ziekte meest in het

Najaar, den Winter en het Voorjaar, als

het Saifoen ongefladig is, en de Winden
fcherp zyn ;

voornaamlyk onder de Kinde-

ren, hoewel ’er ook dikwib geheele Huis-
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gezinnen door aangetast worden
;
gelyk zy

’er zoo in het Jaar 17535 565 en 67, zeer

algemeen gevonden wierd. Dezelve be-

ftaat in eene groote zagte bolle opzetting

van de glandula parotides n bucca , of Oor-

en Koonklieren, als mede van het gant-

fche Hoofd, doch vooral van den Hals;

zonder de minfte verandering van de ko-

leur der Huid. Dit brengt te wege eene

belemmerde, pynlyke kaauwing en zwel-

ging; vergezeld van eene fteekende pyn,

langs het inwendige gedeelte van ’t Borst-

been : de Amandelen zyn daar benevens

meest opgezet, en de adem Hinkt, even

als van iemand die faliveert of de Kwyl-
kuur ondergaat: voorts ontdekt men wei-

nig of geen Koorts”. Overéénkomftig hier

mede, meld ook de Wel Eerwaarde Heer
kluit het volgende van deeze Bofziekte,

in het Overmaafche, en wel in Zuid-Beier-

land
,
gezegd den Hitfert. ,, Onze gewoone

Ziekten , zegt hy,zyn gelyk aan die van an-

dere Hollanders ; en wy behooren mogelyk
onder de zulken , die meer dan anderen

met het Blaauwfchuit gekweld worden.

„ In de Lente van ’c voorleeden Jaar lie-

pen veele Menfchen, onder de Boerenlie-

den , inzonderheid ook hunne Kinderen

,

met opgezwollen Koppen , even als fimpe-

len,of,gel}Tk men hier gewoonlyk fpreekt,

als ilegten. Men noemde hunne kwaal den

Bof ; en men heeft ’er my van verteld,

dat ze overfmette ; dat ’er alle menfchen
voor aandoenlyk waren ; doch dat zy

,

die

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

1726 NATUURLYKE HISTORIE

die het eens gehad hadden , het nooit meer
kreegen, enz”.

Uit deeze twee éénftemmigc berigtenvan

kundige getuigen , is ’t blykbaar genoeg,
dat de Bofziekte eene bepaalde Landskwaal
van dat Gewest is, en dat dezelve inzon-

derheid by de Landlieden heerscht. Dit

laatfte -duid ook de benaaming der Ziekte

aan; dewyl dezelve ontleend is, zoo als

de Heer bicker, in eene Nota onder zyn
Ed. berigt, mede aanmerkt, van eene der-

gelyke Ziekte onder het Rundvee, die men
den Bof noemt; beftaande in eene fchiely-

ke, onverhoedfche opzwelling der huid;

waarvan onder de kwaaien der Runderen
nader. Deeze Bofziekte, die inliet Over-
maasfche algemeen is, vertoont zig naast-

denkelyk ook wel elders , dat een nader

onderzoek vereischt. Zy is my althans,

zo ’t my toefchynt , voorgekomen in een

bloedryken Boeren Jongen ; in welken zy,

op eene aderlaating , fchier zoo fpoedig

herftelde als ze kwam. En zoo zou ik het

hier boven aangeftipte geval van de twee

Jongens, indien ze niet te fterk waterzug-

tig geweest waren
,
(nademaal ik het berigt

van den Heer l. bicker toen reeds had,)

insgelyk voor den Bof- gehouden hebben.

Tevens kan ik , ter deezer gelegenheid,

niet nalaaten te melden, hoe, in den jaa-

re 1769,011 1770,1*11 en omtrent Warmond,
en, zoo ik ’t wel hebbe, ook in ’t laage

gedeelte van Rhynland, zeer veele Land-

lieden aan eene uitzetting der Huid onder-

hc*
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hevig waren, en hoe ik zelve ’er diestyds

gevoelig van aangetast wierd. Men kreeg
over den rug en aan den hals eene zagte

zwelling en zetting van lugtige Builen of
Blyilen, zoo als men ze hier noemt. Dee-
ze Blynen jeukten fterk, doch de kleur van
de Huid veranderde niet; zy liepen famen,
en deeden de Huid op veele plaatfen ge-

weldig zwellen. ’Er was geene de minile

ontfteeking by ;
en geene verminderde,

maar in tegendeel vermeerderde, eetlust ver-

gezelde die uitzetting: de Blynen verd wee-
nen van zelven, en men bevond zig fris-

fcher dan ooit. Of dit veroorzaakt zy, door

iets byzonder in de Lugt , of in ons Voed-
fel , of in ons Geitel, laat ik onbeflist; maar
’t fchynt my toe , dat ’er iets overéénkom-
ftigs met den Bof in opgeilooten ligt.

Komt intusfchen de Bof, des niet tegen-

itaande byzonder voor als eene Overmaas-
fche Landskwaal ; men zou ook , ten op-
zichte van Rhynland , in diervoege konnen
fpreeken van een zeker ongemak, dat al-

daar onder onze Landlieden heerscht. Wy
hebben ’er boven alrede iets van gewaagd;
dan het vordert in deezen eene nadere mel-

ding, te meer, daar hetzelve, indien men
bevestigen kon , dat het in andere itreeken

niet heerscht , eene volftrekt Hollandfche
. Landskwaal zou zyn. Teweeten: ’er ont-

flaan, meestal in ’t Voorjaar , fomwylen
in den Winter, en veeltyds ook in de Maand
Mai, op de Lendenen van eenigen onzer
Rhynlandfche Boerenlieden, zeer groots.,

fter-
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fterke Puisten en Zweeren. Zy noemen de-

zelven Bloedvinnen ^ niet alleen om de rood-

heid , waar door ze eene bloedkoleur heb-

ben; maar ook van wegen het bloed zelve,

dat ’er by het opkomen , en voor de ette-

ring, in is, of ’er by doorvlyming of kwet-
fing uitloopt. Deeze Bloedvinnen vertoo-

nen zig altoos, zoo veel ik naar myne on-
dervinding weet, op den Rug; tusfchen

den Stuit en het onderfte gedeelte der

Schouderbladen, aan de Ribben; het fterk-

ffce boven de Heupen, ter plaatfe daar de

Broeksband knelt ; zelden op den Buik

,

nog wel eens op de Schouders of onder de

Oxelen;maar nooit aan handen of voeten,
of in het aangezigt. Men ziet dit flag van
Puisten beurtlings verfchynen en verdwy-
nen; en ze zyn dermaate pynlyk, dat ’er

de Lyders krom van gaan, lustloos worden,
en het dikwerf uitfchreeuwen. Deeze py-

nen zyn hevigst als de Puisten beginnen te

zweeren ;
zy etteren wel eens fterk en bree-

ken door; doch veeltyds verdroogen zy

ook van zeiven. Zelden verloopen ’er,

met het komen en verdwynen , of zwee-

ren, van zoodanig eene Bloedvin, meer
dan agt of negen dagen : maar dikwerf is

de een niet weg, of de ander komt te voor-

fchyn ;
juist zoo als men wel in de Napok-

ken ziet, daar ze zeer naar gelyken , zoo

ze ’er niet volkomen mede overéénftem-

men. Ik heb, in het vermoeden van Pok-

ken of Steenpokken , ’er op gelet , of het

ook byzondere Geitellen trof, die niet ge-
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pokt hadden; maar ik heb bevonden dat

’er Menfchen aan kvvynden , die allerzwaarst

gepokt hadden. Ze zyn ook niet befmet-

tend; een Man, by zyne Vrouwe (kapen-

de , zet haar dezelven niet aan ; en , dat

wonder is, ik althans heb nooit gehoord

van eene Vrouw , die aan deeze Puisten on-

derhevig was. Voorts flaan zy niet digt

by, maar verre van elkander; fomtyds eg-

ter, doch niet veel, loopen ’er. wel eens

twee in één. Het hoogde getal , dat ik, in

de fterkst daar aan kwyneiide, waargeno-

men heb, was dertien; het middelbaare is

doorgaans vyf of zes , en dikwils bepaalt

zig dit ongemak tot ééne enkele Bloedvin.'

De kwaal is wyders van die natuur , dat ze

wel eens wederkeere; zoo dat ’er Lieden

zyn ,
welken dezelve fchier alle jaaren kry-

gen : maar met dit alles is ze nooit dood-

lyk
,

gaat nimmer van Koorts vergezeld,

dan van eene Koorts die uit de pyn ont-

ftaat; en na dat ze verdweenen zyn , is de

Lyder frisfcher dan ooit, des men dit on-

gemak , hoe pynlyk , onder de Boeren voor
gezond houde. Wat nu wyders nog de

oorzaak deezer kwaaie betreft, dezelve is

zeer duister; en ik zal wel zorge draagen,

om ’er geen bepaaling van op te geeven.

Egter fchroom ik niet , om ’er, volgens

het recht , dat de befpiegelende Ziektekun-

de, door de mannelyke Redevoering van
den Hoogleeraar hahn , by deszelfs inwying
te Leiden, onder ons gekreegen heeft, ’er

myne befpiegelende gedagten over te berde

te
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de hol- te brengen. Het is opmcrkelyk, dat dee-
la ND- Ze ongefteldheid,* voor zoo verre my tot

natie. n°g toe bekend is, alleen de Inwoonders
ten platten Lande treft ; dat , onder deezen

,

geene, of zoo ’t mogt zyn, maar weinige

Vrouwen , en meest altyd flegts de Mannen
daar mede geplaagd zyn, en dat, het geen
ik wel inzonderheid op ’t oog heb , deeze
Puisten meerendeels alleen zulke perfoonen
kwellen , die zeer gemeen met het Rundvee
omgaan , en het zelve behandelen. Op-
lettende Chirurgyns ten platten Lande, die

deeze kwaal dagelyks ontmoeten
,
gelieven

dit eens naauwkeurig gade te flaan: naar

myne ondervinding durf ik al vry ftout

vermoeden, dat hier in eene nog verbor-

gen oorzaak ligge. In deeze gedagten word
ik, onder dit ichryven, te meer gefterkt,

door dien men my berigt, dat deeze kwaal

zig tegenwoordig, in den Nawinter van dit

Jaar 1 776, juist meer dan ooit onder de

Veebouwers in Rhynland fterk vertoont;

en dat die Puisten thans geweldig onder
hen woeden. De Boerenlieden , meestal

Veebouwers, komen om hulpmiddelen te-

gen dit ongemak , en zyn van gevoelen ,

dat het draagen van zoogenaamde Manne-
tjes Notemuscaaten de geneezing bevordert.

Anders bedienen zy zig gemeenlyk van oud
Bier, gekookt op eene aanmerkelyk hoe*

veelheid Duiven- of Hennendrek; waar by
ze, volgens hun zeggen , veel baats vin-

den. Ik bepaal daar omtrent niets
; doch

ik agt het niet onmogelyk , dat de heete en

op-
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opdroogende aart van deezen Drek
, gevoegd

by het zweetverwekkend vermogen van
o lid heet gemaakt Bier , eene fterike op-

droogingen te gelyk uitwaasfeming veroor-

zaakt, die deeze Puisten doet verdvvynen ,

of de pyn verzagten : maar het zou zeker

in de Apotheek al wat inhebben
, om ’er een

lekker Cordiaaltje van te maaken.
Hier mede, dunkt my , mag ik deeze

myne Ziektekundige befchouwing wel Jaa-

ten afloopen , daar ik meene genoeg gedaan

te hebben, om een algemeen denkbeeld van
onze Landsziekten te geeven* ’t Zal my
ten uitenden aangenaam zyn , indien anderen

daar door opgewekt worden , om dit onder-

werp verder na te fpöoren
; ’t geen haar tot

meerder roem zal ftrekken , daq wanneer
ze zig overgeeven aan eene blinde navol-

ging van eene vreemde Ziektekunde, welke
ons Land niet eigen is. ’Er blyft nog fteeds

een ruim veld open ter onderzoekinge van
verfcheiden byzonderheden. ’t Zou , by
voorbeeld , onder anderen , v/el der moeite
waardig zyn , dat men ’er eens zyn werk
van maakte , om naauwkeurig te bepaalen

,

in hoe verre de Europifche Ziekten , welken
onze Ingezetenen , ook hier te Lande

, tref-

fen ,
of van elders onder ons ingevoerd

zyn , in ons Holland moeilyker of gemak»
•lyker te geneezen vallen. Als mede, in

hoe verre zy met die Ziekten , welken uit

ons Nationaal Klimaat, Dieet en Gewoon-
ten gebooren worden, tot eene byzondere
Ziekte kunnen overgaan. ’Er zyn alrede

III. DEEL.'5 Sssss des-
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deswegens oplettende aantekeningen te vin-

den, die een nader onderzoek nog verder

zou kunnen volmaaken. Hier toe behoo-
ren, by voorbeeld, de gevolgen der Kin-

derpokjes, der Venusziekte, der Engelfche

Ziekte enz. welke kwaaien men hier te Lan-
de gemeen genoeg vind; en waaromtrent
men van oordeel is , dat ze hier moeilyker

te geneezen , of liever gevaarlyker zyn,
dan elders. Wat hier van zy, ’t is althans

zeker dat ze, vooral de eerstgemelde , in

dit Land jammerlyk kunnen woeden; des

dit ftuk niet ten onrechte nog een nader

bepaald onderzoek vordere. Van niet min-

der belang zou het weezen
, met bondige

bewyzen, te toonen, waar uit het voort-

fpruite , dat men hier te Lande, onder het

Manlyke Geflagt , zoo veelc Liesch- en ande-

re Breuken vind ; in hoe verre de Kanker,
benevens de Knoestgezwellen , in fommige
gevallen, hier te Lande, al of niet genecs-

lyk geagt moge worden ; en inzonderheid

,

welke de rede zy van zoo veele Beroerdhe-

den , Lammigheden , vallende Ziekten ,

dolligheden en droefgeestigheid , die dee-

zen en geenen onzer Landzaaten al vry

fterk treffen , en wel eens aanfteekend

fchynen. Ik ben althans, voor eenige jaa-

ren, ooggetuige geweest van eene vallen-

de Ziekte, welke byna het geheele Wees-
huis te Leiden aanftak. Eenmaal wierden

’er wel vyf-en-twintig en meer Weesmeis-
jes , daar het toen alleen by heerschte,

onder den Godsdienst zynde, onverhoeds
ee-
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gelyk door aangedaan ; die ongelukkigen

floegen zulk een jammerlyk misbaar, dat

de Predikant zig genoodzaakt vfende den
Godsdienst te ftaaken. Voorts zou het

nog wel der moeite waardig zyn te onder-

zoeken ,
in hoe verre de gefleldheid van

ons Land medewerke , in die menigte van
Zeere Hoofden , en den zoogenaamden
Douwwurm der Kinderen , waar over vee-

le Huisgezinnen klaagen: mitsgaders in hoe
verre dezelve invloed hebbe

, op de Aam-
beien , en de daar uit ontflaande, of daar

b3^kornende, Fistels of Pypzweeren, insge-

lyks geen vreemde kwaaien onder de Na-
tie. Alle deeze en meer dergelyke bijzon-

derheden zouden my, indien ik ’er in tree-

den wilde , te ver brengen : en wte , die dit

veld voor zig ziet, zou zig durven vermee-
ten,om het zelve zoo maar met een fprong

of lugtigen Hap te overfchreeden. ’Er

word een langzaame en bezadigde tred , een
opmerkend oog en bedaarde overweeging,
benevens tyd en beleid, gevorderd, om dit

naar eisch te doen. Daar nu ons tegen-

woordige bellek noch het eene noch het

andere toelaat , willen wy liever , als bo-

ven gezegd is, hier mede onze Ziekte-ver-

handeling eindigen. Alleen zal ik, by ma-
nier van een niet ongefchikt Aanhangfel,
‘hier aan nog hegten , het geen my mede-
gedeeld is, wegens de zorge ter afweerin-

ge van de Pest en andere befmettende Ziek-

ten ; naamlyk de behandeling der zogenoem-

de Quarantaine hier te Lande.

S s s s s 2 Dat
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Dat de Pestziekte , voor één en twee
Eeuwen, in ons Vaderland, nu in deeze

dan in g^ene Stad, elendig gewoed heeft',

is blykbaar uit de aantekeningen, die men
deswegens overal in onze Chronyken ont-

moet ;
en vooral uit die groote zoogenoem-

de Pesthuizen en Hospitaalen , in de voor-

naamlte onzer Steden. Men heeft deeze

kwaal oudtyds
,
(God zy geloofd!) hier

meer gehad dan heden; men hieldze, en
houdze nog, voor ingevoerd uit vreemde
Landen; dat ook by my vast Raat; doch

ik ben tevens niet buiten vermoeden , dat

men in die oude dagen wel eens Pest ge-

noemd heeft, het geen veel eer eene rot-

tende Koorts of andere befmettende Ziek-

te was; hoe ’t zy, dit fchynt ten minfte

door te gaan, dat men, zederd den groo-

ten boerhaave en zyne Leerlingen , of

zelfs al zederd de voortplanting van eene

befchaafder Geneeskunde in deeze Landen,
vry wat omzigtiger geworden is , in het

bepaalen der Pest , en ’t onderfcheiden

der waare Pestziekte, van andere ongefteld-

heden; die, fchoon woedende en doodlyk,

daar van egter vry wat verfchillen.

Ondertusfchen is het

,

gelyk wy reeds

aangeduid hebben ,
ook zeker , dat deeze

befmetting meermaals hier te Lande, uit

andere Gewesten , overgebragt is ; waarom
wy , hoe zeer ook de Geneeskunde hier

waaken moge ,
inderdaad geen geringe dank-

baare erkentenis aan onze Souvereinen

verfchuldigd zyn, over de zorg, welke zy

daar
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daar omtrent aanwenden , by den invoer de hol-

van goederen, zoo te Lande als te Water, land-

uit zulke Gewesten daar men befmetting SCHE

vermoed. De Wel Eerw. Heer l. kluit
heeft ons in flaat gefield , om een gegrond
berigt van de wyze dier afweeringe, welke
men Quarantaine noemt , te geeven ; en

wy befluiten ’er te eerder toe, om dat ’er

veelen onzer Landzaaten geen behoorelyk

begrip van hebben. Voorts vertrouwen

wy , dat het mededeelen hier van te aan-

genaamer zal weezen; nademaal het ons

doet zien, hoe ’s Lands Vaderen niet al-

leen onzen handel , onze welvaart en vry-

heid , door goede en heilige Wetten , hand-

haaven; maar tevens de alJerwysfle, aller-

beste en Vaderlykfle zorgen aanwenden,
om voor den ffcaatr der gezondheid van ’s

Lands Ingezetenen te waaken. Het berigt,

ons desaangaande gegeeven , komt hier

op uit.

Zoodra een Schip uit Smirna naar Hol- Quaran.

land vertïekt
,
geeft de Heer Conful aldaar,

TAINE '

per Mislive, ’er kennis van, met melding

van den naam des Kapiteins, het getal zy-

ner Manfchap, den naam van het Schip, de

Laading, en wel byzonder van de Gefleld-

heid te Smirna, met betrekking tot het al

of niet woeden der Pest aldaar , by het

vertrek van dat Schip. Dusdanige berigten

ontvangt de Raad van tyd tot tyd, by alle

voorkomende gelegenheden
; en al ras ziet

men in de Couranten , dat op dato den

uit Smirna naar Rotterdam of elders ver-

Sssss 3 trok-
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trokken is Kapit. ... Zoo ’t naar Rotter-

dam zy, houd men midlerwyl ’s Lands Uit-

legger , zynde een gewapend Scheepje,

voorzien van een Commandeur en dertien

Man ,
te Hellevoetfluis gereed , om het

Schip, zoodra het ontdekt word, te ge-

moet te vaaren. Het zelve neemt met zig

een daar toe aangeftelden Chirurgyn, ten

einde het Schip en de Manfchap te vi-

fiteeren; doch deeze vifitatie gefchied ge-

meenlyk niet, ten zy ’er alvoorens zuive-

re patenten, aangaande de gefteldheid te

Smirna , benevens de equipagie van het

Schip , ontvangen zyn , en verder ontvan-

gen worden. Het laatlte is het onderzoek
van den Commandeur van den Uitlegger

aanbevolen ; die tot dat einde den Smirnaas-

vaarder op zyde fchiet , het noodige aan

den Kapitein vraagt, en de geheele Man-
fchap op het dek doet komen. Jndien al-

les beantwoord aan de Brieven , van den
Heer Conful te vooren ontvangen , zoo
gaat de Chirurgyn, na zig zelverf, tot ee-

nig voorbehoedfel , met Azyn befprengd

,

en Azyn gebruikt te hebben
,
(fomtyds doet

hy vifitatie in een kleed van gewascht Lin-

nen , gemaakt op de wyze van een Kinder-

Hansop , het welk alvoorens door Azyn
gehaald word,) aan boord; volbrengt de

vifitatie, en geeft van zyne bevinding eene

atteftatie aan den Commandeur van ’s Lands
Uitlegger. Deeze vaardigt daar op aan-

ftonds eene Misfive aan den Raad ter Ad-
miraliteit af, vaart den Smtrnaasvaarder

,

na
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na hem zyne Booten te hebben doen innee-

men , voor uit , en brengt hem op zyne Qua-
rantaine plaats tusfchen den Hitfcherfchen

Wal en het Eiland de tien Gemeeten ; daar

en het Zeefchip en de Uitlegger de Zeilen

ftryken en de Ankers werpen ; doch op een
genoegzaamen afftand vanelkanderen. Daar
ter plaatfe, en niet eerder, word het Zee-
fchip zyne Booten door den Commandeur
ontnomen; en niemand mag van of op dat

Schip komen , voor dat de bepaalde Qua-
rantaine , of de tyd van veertig dagen

, min
of meer verloopen zy. Op deeze manier
ligt dat Schip in Quarantaine; en zoo gaat

het, wanneer alles wel bevonden word;
maar hoe nu in het tegengeflelde geval?

Wanneer de Commandeur van den Uit-

legger , by zyn eerfte onderzoek
, als hy

dat Schip, op zyde fchiet, bevind, dat het

Schip , op de reis , Zieken of dooden
gekreegen heeft, welk Jaatfle by het tellen

van de Manfchap , niet overéénkomende
met de «pgave van den Heer Conful , ten

duidelykfte blykt , vermag hy de vifitatie

door den Chirurgyn te permitteeren ; maar
hy doet het Schip aldaar verblyven , tot

dat hy, aan den Raad kennis ’er van gege-

ven hebbende, nader order van denzelven

of van hunne Hoog Mogenden
,
(in buiten-

gemeene gevallen ,) ontvangt. Deeze voor-

zorg word zoo flipt onderhouden , dat het

niet moge baaten , of de Kapitein al ver-

klaarde, en wel onder eede, dat de kop,
dien hy minder dan zyn tel heeft, by ou-
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geluk buiten boord gevallen is. Maar laat

ons tot ons Quarantaine houdend Schip we-
derkeercn. Als het Schip eindelyk op zy-

ne rust komt 5 dan lost het zyn gefchut,

en doet de vlaggen waaien : even zoo doet

ook de Uitlegger , ter welkomstgroete en

ten blyke van de gevorderde Quarantaine;

voor ’t overige houd de Commandeur, dag

en nagt, met alle naauwkeurigheid , eene

goede toezigt. De Raad ter Admiraliteit

zend, door het rapport van den Comman-
deur, nu kennis van alles gekreegen heb-

bende , voorts , één of twee dagen daar na ,

(althans zoo vroeg het vallen kan ,) één
van deszelfs Eooden aan den Commandeur

,

om hem te berigten, hoe lang de Quaran-
taine duuren moet;’t welk van de goede of
kwaade gefteldheid der zaaken afhangt. Som-
tyds verkrygen de Schepen hun ontflag,

reeds ten einde van 12 a 14 dagen; ande-

ren moeten wel 3 a 4 wecken
,

ja zelfs de

volle 40 dagen, blyven liggen. Midlerwyl

mogen de Kooplieden , welken ^belang in

het Schip en de Laading hebben , met ken-

nisfe en toeftemming van den Raad , aan-

ftonds eenige Schepen, (Ligters genaamd,)
afzenden , tot verligting der laadinge en

losfing der Goederen ; doch deeze Ligters

moeten mede de Quarantaine uithouden.

’Er gaat dan ook een Hellebardier van
den Raad, welke met één der Ligters me-
dekomt, op den Smirnasvaarder over, om
op alles toe te zien , en op het Schip de

wagt te houden
;

tot dat het , na ’t afloo-

pen

>
' r
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pen der Quarantaine, te Rotterdam aan de

wal zy. Het gebeurt niet zelden , vooral

in den Zomer , dat de belang hebbende
Kooplieden een toertje derwaards doen , ten

einde een bezoek by den Commandeur af

te leggen; om hunne oogen van verre te

mogen verlustigen , in het befchouwen
van hunnen ryken Schat. Als dit plaats

heeft, ziet men den Driemast met Vlaggen
en Wimpelen pronken; terwyl de Kusten
weergalmen door ’t gebalder van ’t gefchut.

Doch met den avond moeten de Kooplie-

den weder vertrekken , zonder aan boord
van hun eigendom te mogen komen. In-

tusfehen ontvangt het Scheepsvolk de noo-

dige ververfching , als Melk, Groenten,
Vleesch enz. ; doch alles word hun door
eene Schouw met gepikte Lynen toege-

gierd. Ook doopt men de Brieven , wel-

ken van tyd tot tyd van het Zeefchip ko*

men, in den Azyn , eer dezelven door den
Commandeur van den Uitlegger ter verzen-

dinge aangenomen worden. Wanneer nu
eindelyk de bepaalde tyrd der Quarantaine

vervuld is, zoo vaart de Uitlegger het Zee-

fchip op zyde ; onderzoekt by den Helle-

bardier , of de Equipagie verder gezond
gebleeven zy; indien ja» dan ontflaat hy,
op naam van den Raad, het Schip uit de

Quarantaine. Men ligt de Ankers , en
neemt , door het losfen van het Kanon

,

een vriendlyk affeheid van elkander. De
Uitlegger keert weder naar Hellevoetfluis

,

en het Schip ftevent ten zelfden dage,

Sssss 5 langs
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langs de Kil en oude Maaze , naar Rot-
terdam. Dan hier mag het fomtyds, in de
drie a vier eerfte etmaalen niet aankomen

;

althans niet , wanneer de Raad , ten ver-

zoeke van de Kooplieden , den eerst be-

paalden dag van ontflag in zoo verre veran-

dert , dat dezelve den Commandeur van
den Uitlegger vryheid geeve, om het Schip

een dag 3 a 4 eerder te laaten wegzeilen,

’t welk onder die bepaaling gefchied, dat

het Schip den Wal nergens aandoen , en

,

voor het einde der Quarantaine , niet te

Rotterdam komen zal. Hieromtrent blyft

de wagt , na het vertrek van den Uitleg-

ger, den Hellebardier van den Raad aan-

bevolen. Ik zeide te vooren, dat niemand
op zulk een Schip , in Quarantaine leggen-

de , mogt komen , en dat ’er ook niemand
van afgaan mag; dan dit lyd egter eenige

uitzondering. Meermaals heeft het Schip

naauwlyks het Anker geworpen , of de
Vrouw van den Kapitein , volyverig om
haaren Man te verwelkomen en te omhel-

zen , verzoekt de vryheid te mogen hebben
van op het Schip te gaan. Men verleent

haar die vryheid; doch ze moet ’er dan op
blyven , tot dat de Quarantaine afgeloo-

pen zy. En eene foortgelyke vergunning

heeft ook, in het tegengeftekle , by onge-

meenc gevallen, plaats. Indien het Schip

onderweg, den ,eenen of anderen aanzien-

lyken Perfoon , om reden van gewigt of an-

ders, van een Oorlog- of ander Schip heeft

overgenomen , word den zoodanigen wel

eens
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eens op hooge ordre vergund, om van het

Schip te mogen gaan. Zoo verkreeg, in

den Zomer van ’t Jaar 1766 , nog een Ka-
pitein van een van ’s Lands Oorlogfche-

pen , die met eene Bloedfpuwing bezogt

wierd, en op een Smirnasvaarder overge-

zet was, na behoorelyk bewys , zyn ont-

flag van verblyf op het Schip. Dit berigt

behelst een naauvvkeurig en zaaklyk verflag

van de manier , op welke men in deeze

ftreek de befmetting van andere Gewesten
afweert; en zulks gefchied op dezelfde wy-
ze, in alle onze Zeehavens. Ook gebruikt

men dergelyke doch anders ingerigte voor-

zorgen te Lande, als mede aan den Rhyn,
Maaze , Ysfel , Waal , Lek , en andere

Boven-rivieren
;
gelyk een ieder , dien ’t

gelust, in ’s Lands Plakaaten breeder kan

nafpooren.

By het melden deezer omzigtige , wy-
ze , en welgeregelde voorzorge onzer Hoo-
ge Overigheid , voor de Gezondheid der

Ingezetenen , kunnen wy niet wel nalaa-

ten , het geluk van ons Vaderland , ten

opzichte van zulke vreeslyke Ziekten, in

agt te neemen. Hoe ontzaglyk en ge-

vreesd het opgetelde heir van Ziekten ons,

als in gedugte flagordening, dreigt; de ge-

fteldheid van ons Land is egter zoodanig,

dat wy natuurlyk niet blootgefteld zyn ,

aan een nog fchriklyker optogt van woe-
dende Ziekten, welke andere Landen be-

ftryden. Wy moeten allen eenmaal fter-

ven , en als Menfchen zyn wy onderhevig

aan
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de hol • aan den dood verwekkende oorzaaken, in
la ND- welk Gewest der Waereld wy ons ook be-

natie
vinden; maar deeze oorzaaken zyn hier te

Lande gemaatigd. In Egypte en Tur-
kye gaat de wreede Engel des Doods
langs de ftraaten , en velt ’er duizenden ,

die in volle welvaart zyn, met éénen flag

ter neder. Hier te Lande wandelt in te-

gendeel een langmoedige Engel
,
(om zoo

te fpreeken,) rondfom onze wooningen;
en fchielyke fterfgevallen

, fchoon ze nu
en dan eens mogen voorkomen , zyn ’er

zeldzaamer, en, in vergelyking by die van
andere Gewesten , zyn ze niet noemens-
waardig. Dus fchynt de Voorzienigheid,

die alleszins met zyn ontfermend oog over
Holland waakt , ook ten deezen aanzien

langmoedig jegens ons te zyn ; ten einde

ons, als ’t ware, tyd tegeeven, tot eene
heilzaame voorbereiding, om wel te der-

ven. Hier by komt nog , waar voor wy
den Heer van Leeven en Dood insgetyks

te danken hebben , dat het ons aan geene
gelegenheid ontbreekt , om onze Zieken

,

door welbeftierde Geneesmiddelen , zoo
goed als in eenig ander Land , te herftel-

len. Wenfchelyk ware ’t , dat onze Ge-
neesheeren en Kruidkundigen ’t ’er ernftig

op toeleiden, om na te gaan, hoe dit 'ons

Land zulke beproefde Geneesmiddelen te-

gen onze Landskwaalen aan de hand geeft,

dat we fchier geen vreemden behoeven.

Wie onzer Geneesheeren , die onbevoor-

oordeeld durft fpreeken , en onze Lepel-

bla-
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bladen , Duivekervel , Gentiana , kleene

Centaur, Vlierboom, Klittewortel, Vale-

riana, met duizend andere Inlandfche Krui-

den , naar eisch kent , zal niet belyden

,

dat men ’er voorheen onze Landsziekten

zoo wel mede genas, als heden met Medi-
cynen, welken men nog eerst toetfen moet,
eer men volflrekt bepaalen kan in hoe ver-

re dezelven heilzaam zyn (*) ? Met dit alles

,

wil ik nogthans het onderzoek naar nieuwe
Geneesmiddelen geenszins wraaken; deeze

poogingen zyn ook den Lande nuttig; de-

wyl wy hier door eene voortreffelyke en
ftrydbaare bende van geleerde Geneeshee-

ren in ons Land hebben en uitheemfche kry-

gen , die het Leger der Ziekten manmoedig
het hoofd kunnen bieden, en ook den han-

del der Drogisten
,
Apothekers en Kruide-

niers, merklyk bevoordeelen.

Eindelyk merke men uit al het voorge-

ftelde nog op, hoe ’t wel verre van daar

zy, dat dit Holland, voor de Gezondheid,
ongunfb'ger zou weezen , dan andere Ge-
westen. Neen! ’t Heeft, gelyk alle an-

dere Landen wel zyne byzondere Ziekten;

maar ’er heerscht ook tevens eene gezond-

maakende Lugts-en Landsgefleldheid. Dit

laatfte word genoeg bevestigd
, door dui-

zend

(*) Uitmuntend is dit betoogd in eene manlyke
en deftige Redenvoering , door den Vaderlandlie-
venden Hoogleeraar o. coopmans, de Medicamentis
indigenis ad morbos Belgii famüiares fdiciter depelleii~

dos JujfeÏÏuris.
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zend Vreemdelingen van allerleien Land-
aart, welken hier, gezond en fterk, tot in

een hoogen ouderdom leeven. Ook komen
onze Landzaaten , over ’t geheel , tot geen
minder , zoo niet tot hooger trap van jaa-

ren, dan de Inwoonders van eenig ander

Europisch Gewest : maar het betoog hier

van zullen wy overlaaten voor het volgende

Hoofdftuk; waar na wy onze afgeftorven

Hollanders ten grave zullen geleiden.

A G T-
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AGTTIENDE HOOFDSTUK.
Waarin de naaste bepaalingen van den leef-,

tyd der Hollanderen overwoogen worden.

Dat het den Menfchen gezet is , een*

maal te fierven ,
en daar na het oor-

deel te wagten ,
is de Leer van den Chris-

tenen Godsdienst in de Heilige Bladeren

;

en ’t was al vroeg eene gewigtige Les der

Heidenen, dat alle Menfchen aan het fter-

ven , als aan een overgang tot de Eeuwig-
heid, behoorden te gedenken. Ook is die

waarheid, dat gebooren te worden en te

Herven , de twee grenspaalen van ons

Menschlyk beftaan in dit Leeven zyn ; aan

elk eenigzins ernftig denkend Schepfe! ,

dat zig een Mensch noemt , door eene be-

vestigde ondervinding, ten overtuigelykfte

bekend. Het zal derhalven niemand vreemd
voorkomen , dat wy deeze akelige , doch
voor weldenkende Christenen, die op ee-

ne Zalige Opftanding hoopen , niet ver-

fchrikkelyke eigenfchap der Menschlykheid

,

mede betrekken , onder de natuurlyke on-

derwerpen ,
welken wy ten aanzien der

Hollanders te verhandelen hebben.

Met de befchouwing onzer Natie, van de

geboorte af, zyn wy, na de overweeging
van derzelver natuurlyke en meest Volkei-

gene gewoonten , tot op den oever van
het graf genaderd ; en nu ftaat ons ook al-

daar agt te geeven op den aart en de ge-

woon-
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woonten van ’s Lands Ingezetenen. Wy
hebben de beftryders van het leeven , en
de hebbenden des doods , die in onze
Lugt- en Landftreek onder zyne baniere

dienen , voor zoo verre wy dezelven in

de hinderlaagen van dit Land konden ont-

dekken , nagefpoord. Daarbenevens heb-

ben wy hier en daar , in onderfcheiden

Verhandelingen , reeds min qf meer opge-

merkt , hoe verre de paaien van den leef-

tyd onzer Landzaaten meerendeels gefteld

zyn ; doch nu zal ’er op aankomen , om ’er

met meer naauwkeurigheid van te fpree-

ken. En hieromtrent hebben wy kortlyk,

zonder ons, uit hoofde van de onvolmaakt-

heid der Sterflysten , en het gebrek van ge-

noegzaame berekeningen
, in vaste bepaa-

Jingen in te laaten, het volgende voor te

draagen.

Men fchynt veelal te denken , dat de

Leeftyd der Hollanderen , of die der Neder-
landers in ’t gemeen , in vergelyking by
die van verfcheiden andere Volkeren, tot

geen zeer hoogen ouderdom klimt. Het
vooroordeel deswegens gaat by vcelen,

doch meestal vreemde Schryvers, zoo ver-

re, dat zy ons Land als ongezond, en het

Leeven verkortend , befchryven. De ver-

maarde Baron van haller, die zig beroemd
gemaakt heeft, door zyne keurige en ge-

leerde Schriften; maar te gelyk by diepbc-

leezenen bekend Raat voor iemand , die te

veel, met vooroordeelen bezet, en wat al

te los en onagtzaam in zyne aanhaalingen
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is , zegt ftoutlyk : Batavia infalubris {5? bre-

vis cevi. „Holland is ongezond, en de Leef-

tyd aldaar kort”. Met dit vooroordeel zyn

niet alleen Vreemden ingenomen , maar

men vind het ook onder ons eigen Lands-

genooten; vooral by de zulken ,
die zig in

alles met de denkbeelden der Vreemden
willen vereenigen : wel byzonder voeden

zy, ten deezen opzichte, geheel verkeerde

gedagten van verfcheiden Diftrikten in ons

Land, als uit de berigten van den Heer
kluit, wegens den Briel, reeds geblecken

is (*). Midlerwyl toonen ons veeler aanmer-

kingen op verfcheiden omftandigheden , en

inzonderheid op de Sterflysteri, die oplet-

tende Mannen , wegens ons Vaderland,

naauwkeurig nagaan, ten duideJykfte, dat

de Menfchen in Holland , over het alge*

meen , tot een zoo hoogen , zoo niet tot

een hooger, ouderdom komen, als in ande-

re Gewesten van Europa: en waar vanwy,
eer wy tot de begraafnis plegtigheden over-

gaan, uit de voornaamfte Sterflystcn , eeni-

ge overtuigende ftaalcjes zullen bybrengen.

Ten bewyze hier van ftrekken , in de

eerfte plaats, de Lysten van kersseboom,
als welken over het geheel , en voor het

grootfte gedeelte, toonen, dat de evenre-

digheid der Sterfgevallen in Holland, wei-

nig

Wegens dit loopende jaar is ons , wegens Briele

,

berigt, dat ’er eene vry algemeene Ziekte onder de
Militie heerscht

;
doch niet zeer doodelyk,’t welk»

ten aanzien van het berigt des Heeren kluit, opmer-
king verdient. Zie bladz. 1599, en verv.
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nig by die van andere groote Landen en
Steden verfchilt;ja zelfs veelal gelyk Raat,
met die van Londen en Parys.

De Heer suszmilch fchynt ’er egter aan

te twyffelen , en drukt zich , op ’t einde

van zyn Ecrfte Deel (*) , hier over vry
fterk uit; zeggende , ter gelegenheid dat

hy eenige Engelfche berigten overweegt,
ten laatRe: „ Van Plolland kan men in

„ geenen deele tot Engeland befluiten. In

,, het eerfte leeft omtrent alles van den

„ Handel en Scheepvaart
, weinigen van

„ het aanfokken van Vee , en nog veel min-

„ deren van den Akkerbouw , welke in

,, fommige Provintiën, wegens den onvrugt-

,) baaren grond
,
geheel niet te dryven is.

„ De Noordfche Provintiën zyn deszelfs

„ Koornfchuuren , en de 2 millioenen

„ Menfchen moesten van honger flerven

,

„ indien zy niet de Graanen uit Dantzig

,

„ Koningsbergen en Riga kreegen”.

De Heer suszmilch , hoe naauwkeurig

en omzigtig anders in zyne Schriften, toont

in deeze uitdrukking, dat hy geen genoeg-

faame kennis , van den waaren Raat van
Holland, gehad heeft. Het zeggen, dat

’er weinigen van het aanfokken van Vee
leeven,en dat alles omtrent van de Scheep,

vaart en den Handel beRaat, is volRrekt

onwaar. In tegendeel leeft een aanzienlyk

gedeelte der bewoonderen van ’t platte

Land, vooral in Vriesland, van het fokken

van

CO Suszmilch , Goddelyke Orde , Eerde Deel ,

ïfte Stuk, bl. 496.
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van Vee, of eigentlyk van den Veehandel,

en zeer veelen van den Akkerbouw. En
als men dus de andere Provintiën mede, on-

der de benaaming van Holland, betrekt, het

geen de Heer suszmilch, door de melding

van fommige Provintiën , fchynt te bedoe-

len ; dan is het ’er zoo verre van daan ,
dat

men , fpreekende van de Inwoonderen , die

van de Scheepsvaart leeven , in plaats van
het grootfte 9 het minfte gedeelte moet ftel-

len. ’t Is tog bekend , dat de meeste onzer

Schepen door vreemden bemand worden

;

onder het Volk der Oost-Indifche Schepen

,

zou men , indien men ’t recht weeten kon-

de , ongetwyffeld wel agt of tien vreemden

,

tegens éénen Inlander, vinden; en onze
meeste Koopvaardyfchepen , Groenlands-

en Straatdavidsvaarders , zyn bemand met
Inwoonders van de Zweedfche en Jutfche

Kusten. Men zou hieromtrent gewis eene

geheel andere taal fpreeken , indien men
eene behoorelyke telling of genoegzaame
Lysten had, van de Inwoonders onzer Ze-

ven Provinciën ; by de vreemden meest
altyd met den naam van Holland benoemd.
Als men, met dit behulp, het getal van
die geenen, welken in de Steden woonen,
van de Scheepvaart en den Handel leeven

,

nagong , tegen die geenen , welken den
‘ Vee- en Akkerbouw hanteeren , zou men
derzelver getal ongeloovelyk verfchillend

vinden. Naar myne gisfing zouden de eer-

ften naauwlyks een derde gedeelte uitmaa-

ken; en men zou het getal vermoedelyk
nog
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nog laager moeten Rellen. De Vreemde-
lingen, die, gelyk meermaals gemeld is,

ons Land flegts in de Provincie Holland,
oniRreeks Rotterdam , Delft , den Haag,
Leyden , Haarlem en AmRerdam bezien

,

en de andere LandRreeken niet, of alleen ter

loops, bezoeken, weeten niets van ’t geen
den Landbouw, betreft. Zelfs zyn veelen
onzer Kooplieden en Stedelingen , vooral

die van Holland , Vreemdelingen in dit

Ruk. ’t Zou een groot aantal van AmRer-
damfche en Rotterdam fche, of andere Han-
deldryvende en van de Zeevaart leevende

Perfoonen, vreemd voorkomen , als men
hun wilde bewyzen, dat het arbeidzaame

Sticht, Gelderland en Overysfel , het Volk-
ryke Vriesland en Groningen , een voor-

naam beRaan van den Vee- en Akkerbouw
hebben; en dat ze mogelyk, even als van
ouds, zonder de Scheepvaart , uit de voort-

brengfelen van hun eigen Land, beRaan
zouden kunnen. Wat verder aanbelangt,

het gezegde van den Fleer suszmilch, dat

de Noordfche Provinciën onze Koornfchuu*

ren zyn , dit is gedeeltlyk zoo ; doch het

fchynt alleen ten aanzien van de Provincie

Holland volRrekt waar te zyn; zeker is het

niet, ten aanzien van alle onze Provinciën.

Zeeland , Overmaas , Gelderland ,
Overysfel,

met een zeer groot deel van Vriesland, en het

Sticht, levert voor zig zelven Graanen in

overvloed. Zy zouden zeer wel in Raat

zyn , om zig zelven te kunnen voeden , ware

het niet dat de Scheepsvaart den Handel van

daar
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daar in Holland overtrok. Doch deeze

trek, hoe Berk die ook zy, belet inder-

daad niet, dat de Gelderfchen en Overys-

felfchen, byzonder , zig zelven door hun
eigen Graan voeden; nademaai veelen in

de kleene Steden en Dorpen hun eigen

Graan oogflen , en daar van Brood bakken.

Ik zou daarenboven , naar myn begrip en
ondervinding, het gefielde van den Heer
suszmilch liever omkeeren , en zeggen

,

dat Holland de Koornfchuur is van de uit-

heemfche Landen en Gewesten. Men
weet immers, hoe de Hollandfche Graan-

handelaars , in de onlangs heerfchende duur-

te, by gebrek aan Graanen
,
Engeland, een

goed deel van Vrankryk en de aangrenzende

Duitfche Landen , Graanen hebben toege-

voerd : en men zou zekerlyk verbaasd Baan

,

indien men eens weeten mogt, hoe veele

Graanen, die van ’t Noorden in Holland

inkomen , ’er door den Handel weder uit-

gaan. Uit dien hoofde mag men wel be-

weeren, dat ’er, van de twee millioenen

Hollanders, die de Heer suszmilch Belt

,

dat ’er, buiten den gemelden toevoer, van
honger zouden Berven ,een ruim zoo groot

getal in Holland gevonden zou worden

,

ter overtuiginge , dat zyn Ed. Helling, met
betrekking tot het beflaan der Natie in dit

opzigt , niet doorgaat. Doch laat ons , het

gezegde deswegens genoeg agtende , verder

nafpooren , wat ons , buiten dit , nopens

het bepaalen van den Leeftyd der Hollan-

ders, voorkomt.
III. DEEL. Ttttt Wy
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Wy vinden hieromtrent by genoemden
Heer een opmerkenswaardig berigt, waar
over die verftandige en Godvrugtige Schry-

vers , wegens Holland , beter redeneert ,

dan in het voorgemelde geval. Uit de

Lysten van den Heer struyck
, over eenige

Dorpen en Vlekken in Noordholland
,

tot

twee-en-veertig in getal ; zou
,

gelyk de

Heer süszmilch meldt, fchynen te volgen ,

dat de gemiddelde fterfte beneden ^ , en
bygevolg ongemeen groot, zou zyn , in-

dien ’er van 22 tot 23 jaarlyks één zoufter-

ven : daar de gemiddelde fterfte elders

op jê tot 3J gerekend word. Dan hier op
zegt de gemelde Schryver uitdruklyk

: ,, wat

„ hier van ook de reden mag zyn (*),

„ naar myn begrip kan dit voorbeeld niet

„ ten bewyze worden bygebragt , dewyl

„ (1) het zelve met alle voorgaande (door

,, hem bygebragte) voorbeelden van Dor*

„ pen, en, dat nog meer is, (2) ook met

9 ,
die van kleine en groote fteden ftrydig

,, is. In de Dorpen van de Keurmark is

„ de fterfte, zelfs in een verloop van 10

,, Jaaren, waar onder twee befmettelyke

„ gevonden worden , nooit op ?5
r veel min-

,, der op jj gekomen. Ja zelfs in het be-

„ fmettelyke Jaar 1749, is zy in Zweeden

3 , van deeze Hollandfche evenredigheid

„ zeer veel verfchillende gebleeven. In de

„ befmettelyke jaaren is zy in Rome maar

„ eens tot op ~ en 5§ geklommen , vol-

gens

(*) Zie süszmilch , I Deel , 2de Hoofdjï# bladz.

104. enz.



van HOLLAND. 1749

5, gens de algemeene evenredigheid van 35
,, Jaaren is zy geweest , en bygevolg

„ minder dan in Holland. Men moest

„ dan (3) voor Holland een nadeelig ge-

„ volg daaruit afleiden, en willen bewee-

,, ren, dat het, wegens zyne laage water-

„ achtige en moerasfige ligging, en wegens

3, de geduurig vochtige Lucht, veel onge-

,, zonder is dan alle andere plaatfen , van wel-

3, ke wy voorbeelden hebben bygebragt”.

Deeze aanmerking, welke niet ongegrond

fchynt, is voor Waterland niet gunftig; en

dezelve verdient , zoo uit kragte onzer

aanmerkingen over de Landsziekten , als

ter oorzaake van de gefteldheid van het

Land , wel eene ernilige overweeging. Mis-

fchien zou ook de Heer suszmilch, indien

hy geweeten had, dat de meeste der twee-

en-veertig door den Heer struyck opgetel-

de Dorpen en Vlekken in de laage moeras-

lige ftreeken van Noordholland liggen

,

fterker op dit vermoeden gevallen zyn ; te

meer daar eenige andere berekeningen too-

nen , dat hier in een merkelyk verfchil

plaats heeft. Dit ziet men , onder ande-

ren, uit de Lyst eeniger Steden by hem,
Bladz. 94 opgeteld; in welke, volgens de

opgave van den Heer struyck , de geftor-

venen met de leevenden evenredig waren

;

Te Haarlem als . . 1:24
Te Leeuwaarden als . . 1:24
Te Schiedam als 1 : 26|
In eenige Steden in Vriesland als 1 : 2ö|

Ttttt 2 Het
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Het aanmerkelykfte hierin , naar ons in-

zien, is, dat Haarlem, grenzende aan , of

behoorende ten deele in Noordholland ,

hier telt 1:4; en dat Schiedam in Zuidhol-

land op i : komt. Als dit doorgaat
, zou

’er duidelyk een aanmerkelyk onderfcheid,

in dit opzicht, ichynen plaats te hebben.

Doch wy willen dit niet gaerne vastftellen;

alzoo wy ’t , by gebrek van als nog voldoende
bewjrzen, niet wel bepaalen kunnen. Men
mag inmiddels gegrond vermoeden , dat ’er,

zoo in eenig Land, zekerlyk in Holland,

in veele plaatfen, een zeer groot vèrfchil

te ontdekken is; dat, het zy zulks afhange

van de Landsgelegenheid, bewoonbaarheid,

den in- en uittogt der vreemden, de Scheeps-

vaart, of de Landbewoonders , de rechte

bepaaling der fterfte in byzondere plaatfen

altoos moeilyk zal maaken. Dan , eer wy
overhellen, om ’er iets uit te befluiten,

ten nadeele van Holland
, of ten minfte

van eenige ftreekeh in onze Gewesten,
zeggen wy liever, met den HeersuszMiLCH;

„ tot dit befluit zou ik niet ligt overgaan

,

,, voor dat ’er eerst meerder bewysrede-

„ nen toe waren bygebragt. Egter komt

„ my dit gevolg (4) ook ongegrond voor,

„ om dat uit de voorheen bygebragte even-

„ redigheid van eenige Steden in Holland

,, biykt ,
dat de fterfte daar en ^ is ge-

„ weest ,
bygevolg kleiner dan in deeze

„ 42 Dorpen en Vlekken; daar nochtans

„ uit het voorgaande ten vollen biykt, dat

de fterfte in de Dorpen nooit zoo groot

„ is



\
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„ is als in de Steden. De grootjie en onge~

,, woonelykfte fterf'te , in de Dorpen , bereikt

,, naawwlyks de kleinjte en gewoonelykfte , in

„ de Steden . Men heeft egter geen reden

33 om te vermoeden 3 dat het in Holland

33 anders zou zyn. Schoon de waterachtige

33 en laage ligging des Lands de fterfte al

53 iets grooter maakte, dan in andere Lan-

3, den , waar het Aardryk verheven en

33 vast is, kan het nochtans zoo veel niet

3, weezen ; en ’er moet tusfchen de Steden

33 en de Dorpen eene behoorlyke evenre-

3, digheid blyven”. Dus verre de diep-

denkende en vernuftige suszmilch , met
wien wy in deezen overéénftemmen ; en

des befluiten, dat ’er in de Provincie Hol-

land, over het geheel genomen, geen meer-
der Menfchen fterven dan elders.

Wy zouden dit, ten aanzien van veele

Steden , uit de Lysten van den Heer kers-

seboom nog wel nader kunnen betoogen

;

maar dewyl de meeste dier Lysten niet ver-

der dan tot het Jaar 1739 loopen, en men
zints dien tyd aandagtiger op dit ftuk ge-

worden is, zoo vinden wy ’t niet raadzaam

ons daar toe te verledigen. Alleenlyk zul-

len wy,terwyl wy eene volkomener en na-

der berekening van kundige Mannen te ge-

moet zien , ons , ten opzichte der Sterf-

•lysten, vergenoegen, met deLeezers, zoo
als wy by de Verhandeling over de Geboor-
nen en de Huwelyken gedaan hebben, een

kort uittrekfeltje van de hoofdzaaklyke be-

rekeningen der begraavenen
, in de voor-

T 1 1 1 1 3 naam-
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naamfle Steden van Holland mede te dee-

len , met byvoeging van eenige nadere op-

gaven , zoo verre die voorhanden zyn. Uit

dit Tafeltje, ’t welk hier nevens gaat, kan
men tog na genoeg , by vergelyking

, opmaa-
ken , hoe ’er , naar gerade van de grootte en
volkrykheid der Steden, eene zekere even-
redigheid van geflorvenen plaats hebbe.

Daarbenevens zal hier uit aan den des kun-
digen, indien men te gelyk de Proeven van
den Heer kersseboom nagaat, ten overtai-

gelykfle blyken, hoe ’er ook in Holland,

tegens andere Volkryke Gewesten gefield,

eene gelykheid der llerfgevallen en der ge-

boorte fland houde.

Ondertusfchen flaa men hier, ter nadere

ophelderinge van onze reeds aangevoerde
denkbeelden, nog het volgende gade. Schoon
’er in Holland en deszelfs Steden , na ver-

loop van een groot getal jaaren, eene even-

redigheid plaats hebbe ; en hoewel de wy-
ze Godlyke Orde in de veranderingen van
het Menschlyk Geflagt, zig zoo overtuige-

lyk by de Hollandfche Natie als by eenige an-

dere Volkeren vertoone; zoo befpeurt men
egter, dat de natuurlyke veranderingen en
lotgevallen des doods in deeze Gewesten , op
zeer kleene afflanden van Steden en plaat-

fen, ook merkelyk medewerken, tot eene
verfchillende hoeveelheid van flerfgevallen.

Hier door telt dikwils de eene Stad
, ge-

duurende het verloop van één of meerder

Jaaren, meerder flerfgevallen dan de an-

deren 5 maar het keert uit bovengemelde
re-
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redenen, na verloop van zeer veele Jaa-

ren, altoos weder tot de evenredigheid;

welke aanmerking, ten aanzien van de ge-

fleldheid van ons Land , van een weezen-

lyk gewigt is. Wy hebben ’er reeds eenig

gewag van gemaakt , toen wy over onze
Landsziekten handelden; meldende, hoe ’t

menigmaal gebeure,dat ’er in de eene Stad

fchadelyke Ziekten heerfchen , waar van
men, omtrent dien tyd, in de andere Ste-

den niets ontdekt. Zulks heeft noodzaak-

Jyk ten gevolge, een groot verfchil in de

optelling der fterfgevallen ; ’t welk , nade-

maal dit verfchil hier te Lande , dikwijs

op den affland van écn twee a drie uuren
meer of minder plaats heeft, zekerlyk zy-

ne opmerking verdient, ’t Is te meer der

moeite waardig hier op agt te geeven , om
dat het niet weinig van den betoogden in-

vloed van ons veranderlyk Klimaat fchynt

af te hangen ; des waarneemingen van die

natuur ook haare nuttigheid hebben in het

beoeffenen der Ziektekennis. Men ont-

moet ’er zoo fterke voorbeelden van, dat

wy niet wel kunnen nalaaten ’er eenige

doorilaande Haaltjes van op te geeven.

In het Jaar 1727, was ’er te Amfterdam
eene zoo groote fterfte, dat men het getal

der begraavenen bevond te zyn 1 3956

:

‘ daar men in de voorige Jaaren , van 1696
tot dat Jaar , eenmaal , te weeten in ’t

Jaar 1719, op ’t hoogst geteld had 9208
dooden. In Leyden daarentegen

,
(dat

men op een afftand van zes uuren , en

T 1 1 1 1 4 in
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in een rechten Lyn, op vry minder ftelïen

mag,) bevond men in dat zelfde Jaar 1727

,

het getal der dooden niet boven de 2341

,

’t welk, geduiirende vry veele Jaaren, in

de Doodlysten dier Stad gemeen is, en ook
hooger loopt. In Rotterdam beliep het in

dat Jaar 1992 ; en in Gouda niet hooger
dan 648; daar het getal, in die Stad, ver-

fcheiden maaien tot 7 a 800 klimt. In
Delft en Delfshaven was het getal in dat

Jaar 822, daarliet drie jaaren voor en na,

te weeten A°. 1724 en A°. 1730, op 989
en 922 kwam. ’t Is opmerkelyk dat men
in Delfshaven, een halfuur gaans van Delft

gelegen, in A°. 1724, toen Delft 962 be-

graavenen telde , maar 27 dooden op de

Lj7st vond ; daar Delfshaven in ’t voorige

Jaar, A°. J723 , toen Delft maar 605 doo-

den telde, ’er 45 had: ja in het Jaar 1732,
een jaar genoeg voor een fterfjaar bekend

,

telde Delft maar 564, en Delfshaven 80,
dooden. Uit deeze Voorbeelden kan men
nagenoeg opmaaken , dat de verfchillende

nitwerkfelen der flerfjaaren, overéénkom-
ftig met ons gefielde , op een korten af-

fland merkelyk kunnen verfchillen. En dit

heeft in ons Land te meer plaats, naar maa-
te men hooger opkome, of, zoo ik eens

naar myn begrip moge fpreeken , naar

maate men meer aan ’t hooge dan aan ’tlaa-

ge deel van Holland kome.

In ’t Jaar 1727, toen de flerfte
, fchoon

in de eene Stad merklyk minder dan in de

andere, egter in verfcheiden Steden de ge-

zond*
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zondfte jaaren grootelyks overtrof , waren
’er te Gorinchem maar 161 dooden , en men
had dus Oegts het meest gewoone getal.

Even zoo, wanneer men de Lysten der Ste-

den en plaatzen aan de Maas en Ysfelkant,

ontrent Gouda , Dordregt en elders na-

gaat, zal men dit overtuigend bewaarheid

vinden.

Aan den anderen kant zyn ’er ook over-

vloedige voorbeelden, die wederom veele

fterfgevallen in andere Steden aantoonen ,

welken by Amfterdam niet in evenredigheid

komen. Dus had men in Amfterdam A°.

1710, naar het gemeene beloop, weinig

dooden; dewyl men het getal op 5874 aan-

getekend vind ; waar tegen men te Leiden

1811 dooden telde, dat, naar het gemee-

ne getal , hooger was.

In het jaar 1636, flierven te Haarlem,
in een Pesttyd, volgens de opgaave van
den Heer düYxN, 8524, en te Leyden 15735
Menfchen ; welk getal verbaazend veel

verfchilt van ’t gemeene beloop in deeze

twee Gebuurfteden , en het gewoone Am-
fterdamfche getal zeer verre te boven gaat.

Wegens het verfchil tusfehen Haarlem en

Alkmaar, rekent de laatstgenoemde Schry-

ver, dat de jaarlykfche fterfte te Haarlem

3 \ meer is dan te Alkmaar; en te Amfter-

dam fterven ’er naar ’s Mans berekening,

jaarlyks, ruim 5} meer Menfchen dan te

Haarlem. De Heer duyn , hier van ge-

waagende
, merkt tevens op , dat de ver-

fchillen van verfcheide zwaare fterfjaaren te

Ttttt 5 Alk*
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Alkmaar, Amflerdam en Haarlem niet wei-

nig afhingen van het heerfchen van den
rooden loop (*). „ Men ziet

, zegt hy,

5 ,
(na ’t opgeeven eener Tafel van de ge-

„ ftorvenen te Alkmaar
, geduurende de

„ Jaaren 1696 — 1742 ,) men ziet ’er ver-

,, fcheiden Jaaren, als 1719, 1720, 1727,
,, 1728 en 1729, in welke de flerfte meer

„ dan gemeen geweest is. Toen was ’t

„ hier te Haarlem meede zoo gefield
, maar

,, niet in ’t Jaar 1731; want in dat Jaar

„ was ’t te Haarlem naauvvlyks een gemeen

3, fterfjaar. Maar te Alkmaar was de flerfte

3, vry wat meer dan in een gemeen fteif-

3, jaar. Integendeel, zo was de flerfte te

3, Alkmaar, in ’t Jaar 1702, veel minder

3, dan gemeen; en hier te Haarlem om-

33 trent f meer dan in gemeene Jaaren.

33 Waar uit men befluiten kan,d^t de Roo-

3, deloop te Alkmaar in dat jaar niet ge-

33 heerst heeft, gelyk te Haarlem , als mee-

,3 de te Amflerdam”.

Zoo wy nu deeze bygebragte voorbeel-

den nagaan, en tot het bedoelde overbren-

gen ,
zien we ten klaarfte , dat de flerfge-

vallen ,
in het kleene begrip der Provincie

Holland , en in den omtrek van weinig uu*

ren, merkelyk kunnen verfchillen; fchoon

’t waar zy, dat men de getallen, in door-

gaande en zwaare Ziekten of flerfjaaren,

veelal zie klimmen. Dit zoo zynde, is het

ze-

(*) Duyn, Aanmerk . over Jlrenge Winters , Bladz.

191.
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zeker, dat ’er ook oorzaaken zyn, die dit

te wege brengen. Nopens Amfterdam is

het nagenoeg te betoogen, dat ’er zig, ge*

lyk in alle Volkryke Koop- en Zee-Steden,

eenige afwyking van den gemeenen regel

opdoet ; ’t geen ook , in de vergelyking

van de Steden met de Dorpen , volgens

den Heer süszmilch, doorgaat. Doch ten

aanzien van andere Steden en groote Dor-
pen in Holland, ben ik , tot op nadere on-

derrigting, niet vreemd van te gelooven

,

dat de fchielyke verandering van Lugt,
Weder en Wind , in dit ons Vaderland,

grootlyks tot dit verfchil medewerkt; en
dat zulks zelfs plaats heeft, in de aanvoe-

ring of ontfteeking van algemeene, ja ook
van byzondere befmettelyke Ziekten. Ten
voorbedde hier van verftrekt dat allerzon-

derlingfte Jaar te Haarlem , toen ’er zoo
veele Kraamvrouwen ftierven ; benevens
die tyd, toen de Kinderziekte zoo on-

tallyke Kinderen te Leyden wegfleepte ;

en even zoo ook nog in andere plaatfen de

Roodeloop enz. Wat hier van ook zy, wy
onderwerpen onze gedagten nederigaanden

toets der verftandigen
, en de kundige Lee-

zer oordeele,of hem dit denkbeeld aannee-

melyk voorkome, dan niet.

Verder ftaat in deezen nog het oog te

vestigen , op de verandering der Jaarfaifoe-

nen ,
en derzelver invloed op de fterfgevallen

onzer Natie; waar van wy eenige weinige,

doch overtuigende , voorbeelden , zullen

bybrengen; uit welken men zien kan, dat

de
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de meeste fterfgevallen hier te Lande , met
de verandering der Saifoenen, inkomen.
By den Heer kersseboom vinden wy,

wegens Amfterdam, de volgende opgaave
van 12 Maanden, geduurende 12 Jaaren,
door elkander gerekend.

January . . 642 Begraavenen.

February . . 561

Maart . . . 609
April . . . 634
Mey . . 687

Juny . . 620

July . . 584
Augustus . .617
September . . 683
Odtober . . 659
November . . 661

December . . 662

Uit deeze Tafel, waar uit men, met het

dooreen rekenen der getallen, de naastby-

komende evenredigheid ontdekt , is het

blykbaar dat de getallen het grootfte zyn ,

in Mey, als de Zomer hier begint door te

ftraalen , en in September , als de Herfst

een aanvang neemt. Wyders vind ik by

gemelden Schryver , wegens ’s Hage, ge-

duurende ruim 30 Jaaren door elkander ge-

nomen , de opgave in deezervoege.

January . . 102 Begraavenen.

February . . 88

Maart . . 95

April
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July _ . . 92

Augustus 95
September • 99
Oftober 93
November . 95
December . 99

Men ziet op de vergelyking deezer getal-

len wederom , dat de Maand Mey de mees-

te dooden uitlevert; terwyl, het geen aan-

merkelyk is , alle de overige Maanden

,

(Juny en January uitgezonderd,) tusfchen

de negentig en honderd ,gelyk die van Am*
fterdam meestal tusfchen de zes- en zeven-

honderd , blyven. Inmiddels heeft Sep-

tember mede een der hoogfte getalfen
; en

’t fchynt tevens uit de groote getallen in de

Maanden January en December, dat ’er in

die Wintermaanden ook zeer veele fterfge*

vallen plaats hebben. Als men nu voorts

de noodlottigheden der fterfgeva’len
, in de

verfcheiden Maanden der Saifoenen , tot

één Saifoen brengt, en die in evenredig-

heid ftelt , dan bevind men, volgens den
Heer kersseboom , de fpecifique fataliteit

der vier deelen des Jaars, naar de boven-
gemelde Tafel, aldus:

Van de Lente-Sneê tot den Zomer-
Zonneftand . . 307 dooden.

Van den Zomcr-Zonneftand tot de
Herfst-Sneê . . 286

Van
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Van de Herfst-Sneê tot den Win-
ter-Zonneland . . 287dooden,

Van den Winter-Zonnefland tot de
Lente-Sneê . . . 286

• F

Het bljTkt dus ,
gelyk de Heer kersse-

boom, by gelegenheid deezer opgave aan-

merkt, ,, dat de Maand Maart minder fa-

„ taal is dan April , en April minder als

„ Mey en Juny; dat de Maand Mey verre

,, is de fataalfte van allen
, houdende de

5 ,
anderen alle eenigfints eene gelykheid.

3, Verders blykt, dat drie vierde parten

3, van het Jaar, te weten van den Zomer*

3, Zonneftand ,
(of van den langften dag

3, af) tot de Lente-Sneê (of to^ dien tyd,

3, als, in de Maand Maart, dag en nagt even

3, langzyn,) volmaaktelyk even fataal in

3, opzigte van malkander zyn : doch dat het

3, andere vierdepart, beginnende, met de

3, Lente-Sneê, zoo veel fataalder is, dat

3, de proportie van dat vierdedeel jaars, ge-

3, compareerd tegens een van de drie ande-

3, re deelen, is als 15 tegen 14, dat is te

3, zeggen ,
dat geduurende het kimmen der

3, Zonne , zoo als men fpreekt , van om-

3, trent den 21 Maart 3 tot omtrent den

3 5 2i 'Juny toe , een vyftiende part meerder

3, Menfchen fterven , als in eenig van de drie

„ andere Getyden des Jaars” (*).

Wanneer men deeze opgave opmerkzaam
na-

(*) Kersseboom , Proeven , I. Verh. Bladz. 30 ,

35, 36.
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nagaat, ontdekt men terflond dat dezelve

nagenoeg , zoo niet volflrekt , overéén-

komt met ons gezegde , wegens de Ziekten

des Lands; beweerende, dat de meesten

zig, in ’fc afgaan der Lente, in ’t begin en

’t voortgaan van den Zomer openbaaren.

’Er fchynt evenwel in fommige Steden on-

zes Lands, hier omtrent eenig verfchil plaats

te hebben; nademaal de opgenoemde Schry-

ver betoogt, dat men in het Nafaifoen aan

meer flerfgevallen onderhevig is te Amfler-

dam , dan in ’s Hage ;
doch hier van dade-

lyk nader. Eindelyk
,
(om van dit gedeelte

deezer Verhandelinge af te flappen,) word
ons gevoelen, wegens het ontflaan der hee-

te Ziekten ,
die wy gefield hebben

, dat

vooral in Augustus en September , in ’t af-

gaan van den Zomer, het meeste woeden ,

niet weinig bevestigd , door het geen de Heer
duyn, nopens het flerke flerfjaar i636,ten
aanzien van Haarlem

,
gemeld heeft. Zie hier

zyne opgave, welke daar mede overéénflemt.

In January . . 183 Begraavenen.

In Febmary • . 149
In Maart . 162

In April . . 195
In Mey . . 406
In Juny . . 348
In July . . 563
In Augustus . . 1153
In September . .1851
In Oétober . . 1768
In November . . 1260

In December . . 486

Maakt famen 8524

DE HOL-
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Men ziet, in dit voorbeeld , met een
opflag van ’t oog , dat de ontfteekende
Ziekte, welke zoo veele Mcnfchen weg-
fleepte , eensklaps begon in Augustus , en tot

op het afloopen van November aanhield;

doch in September en October het fterkfte

woedde. Zoo was ook, volgens de opga-
ve van dien Schryver, „ het grootfte ge-

„ tal in één Maand, te Leydeh, in 06to-
„ ber 1635, dit bedroeg 5249 ; in de voor-

,, gaande Maand waren daar 3925, en in

„ de volgende 2870 Menfchen geftorven”.

Dus blykt het, dat de heete en woedende
Ziekten meest in die Maanden aanvangen
en heerfchen

;
waar van men nog nader

overtuigd kan worden , als men onze oude
Lands Chronyken gelieft na te gaan: ver-

mits men aldaar gemeenlyk , by de berigten

van pesttyden of ongemeene flerften, in

deeze of geene Stad, de gemelde Maanden
byzonder vind aangetekend, ’t Is ook , met
betrekking tot dit onderwerp , onder ’t

Gemeen
,

genoegzaam bekend , dat men
den Roodenloop of andere befmettende

Ziekten , hier te Lande , na het rypen der

bJaauwe of andere Pruimen , in Augustus
of September ontdekt. Uit dien hoofde

heeft men zelfs hier en daar , in eenige Ste-

den, uitdrukkelyke Verbodplakkaaten, te-

gens den invoer deezer Vrugten, gemaakt;

als vermoedende dat dezelven eene mede-

werkende oorzaak dier ongefleldhedenzyn

;

dat egter tot nog onder de Geneesheeren

niet voldoende beflist is ; doch waarover

wy
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wy ons hier niet breeder zullen uitlaaten.

Het dus ver gezegde is, onzes oordeels,

genoeg, om den Leezer een begrip te gee-

ven , van het gemeene beloop en den toe-

ffcand der llerfgevallen in dit ons Vader-

land ; waarom wy dit onderwerp hier mede
zouden kunnen laaten rusten ; ware het

niet , dat ons beftek nog eenige meB
ding vorderde van verdere befpiegelingen

,

op den meesten ouderdom ; mitsgaders den
hoogflen of middelbaaren trap, tot welken
de Kinderen en Bejaarden onder de Natie

komen.
Men verwagt hier géene uitvoerige be-

handeling van dit onderwerp ; het is van
een al te grooten omflag,om het in alledee-

len met de behoorlyke Tafelen en bewy-
zen voor te draagen; en daarenboven is

’er, met opzicht tot byzondere llreeken en

Steden, een gebrek aan voldoende berig-

ten. Het naaste, dat wy ’er van melden
kunnen , moet voornaamlyk getrokken wor-
den uit de berekeningen van Lyfrenten;

waar van wy den Leezer, ten beteren ver-

flande, één of twee voorbeelden , uit de

Schriften van beroemde Autheuren , desaan-

gaande, onder het oog zullen brengen.

Ten aanzien onzer Natie, houd men ’t

voor vry overéénkomflig met de evenredi-

ge Leevenskragten van andere Volkeren ,

dat dezelve , dooreen gerekend , tot de

35 a 36 Jaaren in haare volle kragt is; dat

zy, van 1 tot 36, in kragten klimt, en,
van 36 tot hooger, afneemt; dat is, dat

III. DEEL. Vvvvv de
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de Menfchen hier te Lande, op 11111135336

Jaaren, de volle Leevenskragt hebben. En
als men wyders de verfchillende Leevens-
kragten der Mannelyke cn Vrouwelyke
Sexe berekent, waarvan men by den Heer
kersseboom eene menigte Tafelen van ver-

fchillende getallen kan vinden (*), fchynt

het , naar uitwyzen dier Tafelen
, te bly-

ken , dat de Vrouwelyke Sexe meestal

tot een hooger ouderdom komt
; ’t welk

ook met de evenredige berekeningen van
andere Gewesten overéénftemt. Eene re-

den hier van is te vinden, in de meerdere
noodwendige gevaaren , welke de Manne-
lyke Sexe in den Oorlog en Zeevaart on-

dergaat. Men heeft dit hier te Lande in

tyd van Oorlog duidelyk ondervonden (f)

;

in hoe verre ook onze Scheepsvaart hier

het haare toebrengen kan , is ligt te raa-

men ; en men zou ’er , buiten dit, nog vee-

le andere oorzaaken, die de gevolgen van
byzondere beroepen zyn, van kunnen op-

tellen, welke wy nu kortheidshalven over-

flaan. Liever keeren wy ons tot het zaak-

lyke befluit , het welk de Heer kersse-

boom afleid, uit eene menigte van Obfer-

vatien , en daarop gemaakte Lysten der

ftervenden op verfchillende Jaaren (§).

„ Uit

(*) Kersseboom, Proeven ^ III. Verhand, bladz. 15.

en verv.

(f) Zie kersseboom, wegens Hage> in zyne Proe-

ven , I. Verhand. bladz. 36.

(§) Zie als boven , III. Verhand. bladz. 28,
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3,
Uitdezelven, (zegthy,) volgt, als wy de kol-

„ Rellen, dat het geheel getal der Lyven, LAND“

„ ter ingang van de Lyfrente-Negotiatie is n
s

^ie.

„ 121.375, dat de Affterving zig aldus

vertoond”.

Van o halfjaar tot het 19de incluis, yderhalfjaaro. 5 is in 20I1. j. 10.

Vantet softe spfte , 0.666&c. — 10 —. 6. 666 &c*

Softe 39fte , 0.8 10— 8

4ofte 49fte °*9 —— 10—
* 9

5ofte— 109de , 1. 60—— 60

. node 119de , 0.9 10— 9

isofte i39fte , — 0.5 10— 5

i4ofte — —— i49fte ,— — o. 333&C.— 10— 3 » 333 &c*

i 5ofte i59fte o. 25—— 10— 2. 5

ióofte i69fte , —0.125 10— 1. 25

- i^ofte i“9fte— , -—0.0625.— 10— 0.625

Soiu 121, 375

Wanneer men nu, uit deeze Tafel, het

middentai derjaaren van den leeftyd, voor
ieder van die 121.375 Lyven, opmaakt,
zal men, volgens ’s Mans berekening, be-

vinden, dat het uitkomt op 76.933 halve

jaaren, en dat dus de kragt van den Leef-

tyd onzer Natie , in deeze Provincie , te ftel-

len is, op ruim 38 heele Jaaren. Ik zeg

bepaaldlyk in deeze Provincie, om dat de

‘Autheur uitdrukkelyk zegt
: „ Ik houde

„ rny verzeekert, als men diergelyke op-

„ neemingen te Londen uit de Registers

„ der Lyfrenten wilde maaken , dat men
5, een Leevenskragt voor alle de refpe&ive

V vvvv 2 ou-
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,, ouderdommen zoude ontdekken ,
die

„ zeer weinig verfchillen zoude van die

5, geene die uit .uiyne obfervatien hier te

„ Lande voortvloeid ; en daar fchynt geen

„ reden te zyn om te twyffelen, dat daar

„ uit niet zoude voortkoomen een Tafel ,

,, nagenoeg 'overéénftemmende met die

„ geene , dewelke ik in myne tweede Ver-

„ handeling gegeeven hebbe”. Wy zul-

len deeze Tafel , in die Verhandeling op
bladz. 56 te vinden , als nagenoeg voldoen-

de, ter befpiegelinge van de Leevenskrag-

ten , en den meest bereikt wordenden ou-

derdom onzer Landzaaten
, ter deezer ge-

legenheid hier nog laaten volgén. — Zie

dezelve hier tegen over.

>

-

1

55 TA-

4 "



van HOLLAND. 1767

„ TAFEL van LEEVENSKRACHT.

Repraefenteerende het getal der Perfoonen
3

dewelke van één eerstgetal leevend Ge-

boorene, naamlyk 1400, van Jaar tot

Jaar in leeven zyn.

DE hol-
LAND-
SCHE
NATIE.

Van deeze 1400 fterven in de acht eer-

fte Maanden na de Geboorte 215 ; zulks

dat ’er van dien Ouderdom overblyven

ii 85”: [en in de vier laatfte Maanden van
dat eerfte Jaar, fterven ’er nog 60 ; des

’er ten einde van het eerfte Jaar 1125 over-

blyven.]

van Perfo- van 1 Perfo- !

'

! van Perfo- 1 r van Perfo

-

Jaaren nen in Jaaren nen in
1

Jaaren nen in
! Jaaren nen in

oud. Leven. oud. Leven. oud. Leven

.

oud. Leven.

1 1125 21 808 41 596 61 369
2 1075 22 800 42 587 62 356

3 1030 23 792 43 578 63 343
4 993 24 783 44 569 64 329

5 964 25 772 45 560 65 315

6 947 26 760 46 550 66 301

7 930 27 747 47 540 67 287
8 9 1 3 28 735 48 530 68 273

9 9°4 29 723 49 518 69 259
10 395 30 7ii 50 507 70 245

ii 886 3 i 699 5 i 495 7 i 231
12 878 32 687 52 482 72 217

*3 870 33 675 53 47° 73 203
14 863 34 665 54 458 74 189

*5 856 35 655 55 446 75 175

16 349 36 645 56 434 76 160

17 842 37 635 57 421 77 145
18 835 38 625 58 408 78 130

19 826 39 615 59 395 79 115
20 817 40 605 60 382 80 100

van |PéiTo- I

Jaaren nen inj

oud. Leven.

81 87
82 75
83 64
84 55
85 45

86 36
87 28
88 21

89 15

90 10

9 i 7
92 5

93 3

94 2

95 I

96 0.

6

97 0.5
98 0.4
99 0.

2

100 0. 9

V vvvv 3 By
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By dit Tafeltje zullen vvy ten overvloe-

de nog voegert, eene opgave van de on-

derfcheiden Iterfte der Kinderen 5 naar

maate dat ze in jaaten aanwasfen , van
één tot tien jaaren ; volgens deswegen ge-

daane waarneemingen in ’s Graavenhage (*).

Men heeft , uit zeer keurige 19 jaarigc

Lysten, van A°. 1755 tot 1773, het vol-

gende Lystje getrokken.

Getal der Kinde- Getal der Kinde- Verfchil. Evenredigheid,
ren onder het
Jaar, in 19 Jaa-

ren overleden.

6075

ren tusfehen den
ouderdom van

i en 2 laaren.

1318 4757 5 tot i Ct)

<5075

van 2 tot 3 Jaaren.

997 507 8 6 tot i

6075
van 3 tot 4 Jaaren.

819 5256 7 tot I

1

<5Q75

van 4 tot 5 Jaaren.

5n 5564 12 tot I

6075

van 5 tot 6 Jaaren.

454 5621 13 tot x

6075

van 6 tot 7 Jaaren.

312 5763 19 tot I

6075

van 7 tot 8 Jaaren.

280 5795 21 tOt I

6075

van 8 tot 9 Jaaren.

214 5861 28 tot I

6075

van 9 tot 10 Jaaren.

121 5954 50 tot I

Uit

(*) Zie Verzameling van naauivkeurige Lysten .

bladz. 12.

(t) Men heeft maar overal het geheel genomen,
of fchoon het fomtyds iets meer of minder is, om
in geen gebrookens te vallen.

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.
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Uit dit Tafeltje blykt nagenoeg hetmerk-
Jyke verfchil van ’t Kerven der Kinderen,

in het eerfte jaar na de geboorte tegen dat

der geenen , die over de drie en vier jaa-

ren komen , waar van dadeJyk nader. Doch
in ’t voorbygaan kan ik niet nalaaten aan

te merken, dat men ’er tevens uit fchynt

te kunnen opmaaken, waar toe ook kers-

seboom en anderen overhellen , dat de zoo-

genaamde Trapjaaren QAnni ClimaCterici ,)

aan het tiende jaar verbonden fchynen. De
fterfte heeft althans, volgens die Haagfche
waarneemingen, naar uitwyzen der gemel-

de L}7sten , algemeen plaats gehad in het

tiende jaar (*). Wat hier van verder zy,
laat ik daar; zeker is het, dat onze Hol-

landers , in ’t algemeen , onder elkander

dergelyke tellingen hebben, en zulks het

tellen van ’t Moordjaar noemen. Maar ’er

zyn hier te veel fabelen aan den eenen , en

te diepe geheimen aan den anderen kant,

om ’er beflisfend over te fpreeken; des wy
alleenlyk zeggen , dat dit , op de gemelde
ondervinding, aanneemeJyk voorkomt. Laat

ons derhalven , na deezen uitftap , weder-

keeren tot de Tafel van den Heer kers-

seboom.
Als men deeze Tafel

,
welke by uitftek

tot ons oogmerk dient , nagaat , ontdekt

men , dat ver het grootfte gedeelte der ge-

booren Kinderen, hier te Lande, den ou-

derdom van één Jaar bereikt , nadien ’er als

dan

C*) Zie als vooren , bladz. 13 en 14.

V V V V V 4
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dan van de 1400 nog 1125 gelyktydigjee-

ven. Wyders ziet men, dat de leevenden,
van één tot vier jaarcn , nog in goeden ge-

tale zyn. Vervolgens vermindert dit ge-

tal van het vierde tot aan het tiende jaar

merkelyk;doch van het tiende tothettwee-

en-twintigfle jaar blyft de Leevenskragt
al vry evenredig ; nademaal het getal , hoe-

wel van 900 tot 800 verminderende, even-
wel tusfchen deeze getallen in blyft; het

welk in die dertien jaaren , een minder ftcrf-

lot, dan in de voorigen, by vergelyking,

aanduid. En even zoo blyven de andere

getallen , van de 22 tot 31 , van 31 tot 41 y

en van 41 tot 51 , in de verminderende
getallen, tamelyk evenredig, het welk tot

in den hoogen ouderdom afneemt
; gelyk

de Tafel voor ’t overige nader aanwyst.

Deeze Tafel , vergeleeken met die op
Bïadz. 1765 opgegeeven , toont voldoe-

nend, dat ’er ook in deezen eene vry re-

gelmaatige overéénkomst, in de flerfgeval-

len hier te Lande, is. En dit bekragtigt

de waarneemingen , en het betoogde, van
den fchranderen Raadpenlionaris jan de
witt , nopens dit onderwerp, ’s Mans woor-

den ten deezen opzichte zyn te nadruklyk,

en komen hier met betrekking tot ons Va-
derland , en het verhandelde , te wel ter

fnede, om ze in ons Gefchrift niet in te

lasfen
;

te meer daar ze in dit geval niet

alleen beflisfend , maar tevens volkomen
verftaanbaar voor den Leezer zyn. In ee.

ne Memorie , door gemelden Staatsman

,

den
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den Staaten van Holland, A°. 1671 over- de hol-

geleverd (*), (welke ons door den Hoog- land-

leeraar allamand gunftig gefchonken is,)
SCHE

luid zyne redeneering, naar den Hofftyl,
NATIE ‘

in de derde Propofitie, aldus

:

„ Ten regarde van een Mensch
,

ghe-

,, duyrende den tydt dat hy nochte door al

,, te teeren jeught, nochte door al te hoo-

,, gen ouderdom is buyten de volle kracht

„ en de vigeur om zyn Leven te continu-

„ eren , als , by exempel van het derde of

,, vierde tot het drie of vier-en-vyftighfte

„ jaar fyns ouderdoms , is yeder halfjaar

5 , van zyn leven even fataal ende doode-

„ lyck , invoegen datter geen meerder ha-

,, zardt of apparentie is
,
dat fyn fterfdagh

„ fal voorvallen in de eerfte fes Maenden

,, van den voortydt, dan in de tweede zes

,, Maenden 6? vice verfa , noch oock dat

„ fyn fterfdagh fal voorvallen in de eerfte

„ of in de tweede fes Maenden elck apart

,, geconfidereert , dan in de derde fes

„ Maenden 6? vice verfa 5 ende foo voorts

,, den voorsz. tyd duyrende”.

b e w y s.

„ Genomen zynde eenich jaer naer be-

„ lieven binnen den felven tydt , van ’t

5, vigoureus Leven van den voorfz, Mensch

,

5, is de eerfte helft van ’t felve jaer of de

„ eerfte fes Maenden, hem even foo fa-

„ taai-

en) IVaardye van Lyfrenterit bladz. 11.

Vv VVV 5
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,, taal ende doocielyck als de tweede; ende

„ wederom ghenomen zynde een ander

„ jaer binnen den felven tydt van fyn vi-

3 ,
goureiis Leven , beginnende met het

5 v, midden van ’t voorfz. eerstghenomen

3, jaer, ende fulcks eyndigende even een

,3 half jaer, naer de expiratie van ’f. felve

,, eerstghenomen jaer, is wederom de eer-

„ fte helft van ’t voorfz. laetstghenomen

,3 jaer , dat is , de tweede fes Maenden , te

„ reeckenen van ’t begin van ’t eerstghe-

33 nomen jaer af, hem even foo fataal en

3, doodelyck als de tweede helft van ’t

3, felve laetstghenomen jaer, dat is, als

3, de derde fes Maenden te reeckenen als

„ vooren ; mits welcken dan , nademael

3, foo wel de eerfte als de derde fes Maen-

„ den even foo fataal en doodelyck fyn,

„ als de tweede fes Maenden , foo fyn oock

33 de eerfte en de derde fes Maenden te-

3, gens den anderen vergheleecken , even

,* fataal ende doodelyck : namentlyk , om
,, dat elck van hun beiden even foo fataal

„ is als de tweede fes Maenden , ende by

,3 gevolge de voorfz. eerfte, tweede ende

,, derde fes Maenden yeder apart gheconfi-

„ dereert , even doodelyck. Op dezelve

„ manniere werdt mede bevvefen, dat de

3, tweede fes Maenden ende de vierde fes

„ Maenden tegens den anderen vergheleec-

„ ken , even fataal fyn , ende dat by gc-

„ volghe mede d’eerfte , tweede , derde

„ ende vierde fes Maenden , yeder apart

„ gheconfidereert , even doodelyck fyn,-

en*5 )
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„ ende foo voorts ten reguarde van alle de

„ andere fes Maenden voorwaerts, ende

„ achterwaerts in den voorfz. vigoureufen

„ tydt van Leven begrepen”.

Uit dit voorftel en deszeifs bewys kan
men opmaaken, dat de Raadpenfionaris de

Menfchen hier te Lande, na het derde of
vierde , tot in het drie of vier-en-vyftigfte

jaar, Relt te zyn in eene getyke mogelyk-

heid van de fterkfte , of, om zyne eigen

fpreekw37s te gebruiken, van de vigoureu-

fte Leevensvermogens ; zoo dat de Lotge-
vallen van te fterven, volgens hem, even
gevaarlyk zyn , voor een Mensch van 5 a 6
jaaren , als voor een die vyftig jaaren oud is.

Dan men behoort dit egter onder zekere be-

paaling te begrypen; ingevolge der nadere

verklaaringe van den gemelden Heer de
witt: die, ten blyke dat hy de fterkfte en
meest gezonde Leevenskragten , overéén-

komftig met de genoemde Lyst, door ons
medegedeeld, ftelt in de minst ftervenden

van de 5 tot de 10 jaaren, en daaromtrent,

in deezervoege redeneert.

,, Alhoewel yeder van de eerftehondert

,, halve (*) jaaren, naar den aankoop tot

„ fondament van de bovenftaande uitreec-

„ keninge even fataal ofte doodelyck ge-

,, fteldis, overmits het feer infenfibel ver-

„ fchil tusfchen de eerfte en de laatfte

„ helft

CD Lyfrent-Rekeningen in Holland worden
gefteld op halve Jaaren >

dus zyn de 100 halve 50
heele Jaaren,

DE HOL-
LAND-
SCHE

NATIE.



/

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

1774 NATUURLYKE HISTORIE

„ helft van yeder jaar, foo is het noch*

„ thans feecker, als de faacke feer nauw-

33 keurigh ingezien wordt, dat d’apparen-

33 tie van ’t fterven der Lyven
,
waar op

3, de Lyfrenten doorgaans gekoft worden,

3, in d’eerfte jaaren naar den aankoop min-

3, der ende kleynder is dan in de latere jaa-

,3 ren , gheconfidereert , dat de voorfz.

,3 Lyfrenten meest gekoft ende gheconfti-

33 tueert werden op jonge ende ghefonde

3, Kinderen van drie, vier, vyf, fes, fe-

,3 ven , acht, negen, thien jaaren , ende

3, daar ontrent; in welcken tydt, (en hier

3, op hebben onze Leezers te letten inwelc-

„ ken tydt ende eenige jaaren daar aan

„ volghende de voorfz. Lyven noch ee-

33 nichfints vaster ende minder mortaliteit

„ fubjeél zyn, als ontrent vyftigh jaaren

„ later , ende eenigen tydt daar bevoo-

3, rens , te meer om dat de Lyven in de

3, voorfz. eerde jaaren oock geen of wey-

,3 nigh uytterlycke toevallen, ende extra*

, , ordinaire oorfaacken van fterven
, als

3, van oorlogen
,
periculeufe reyfen , de-

3, bauches in dranck, Vrouwen ende an-

33 ders, of ten reguarde van de Vrouws-

33 perfoonen, oock van Kinderbaaren ende

3, diergelycke fubjeéi zyn, fulcks dat me-

3, de ten dien reguarde d’eerfte jaaren naar

,3 den aankoop of conftitutie van de Ren*

3, ten minst dangereus zynde , het felve

„ den RenthefFer een merkelyck voordeel

,3 is toebrenghende enz”.

Alles, wat men dus verre , uit gelooft

waar*
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waardige en in deezen Lande geprivile-

geerde berigten , en uittrekfels van de naauw-
keurige Lysten der berekende Lyfrentejaa-

ren ,
aangevoerd hebbe , dient, (om het

befluit van dit geheele vertoog op te maa-

ken,) ten bondigen bewyze, dat deLeef-

tyd der Hollandfche Natie niet het minfte

afwykt, van het gemeene beJoop in ande-

re Gewesten. Dit gaat zelfs zoo verre,

dat we ’t ruim genoeg kunnen ophaaien te-

gen de Engelfchen, welken de Leevens-

kragten op 35 Hellen
; daar die der jeugdi-

ge Lyven in dit Land merkelyk grooter is:

waarom de Heer kersseboom ook ronduit,

op het fundament zyner obfervatien in dit

Land , zegt ;
dat het blykt , dat de Lee-

venskragt in alle jeugdige Lyven vry groo-

ter is dan van 35 Jaaren ; en dat zelfs de

Leevenskragt in Kinderen, oud twee jaa-

ren en daar beneden , merkelyk grooter is,

dan van 35 Jaaren door elkander. Oor-
deel nu hier uit Leezer , of wy u wel on-

dienst gedaan hebben , met aan te toonen,

dat het fterflöt, daar men veelal niet gaar-

ne over hoort fpreeken , zoo gevreesd niet

is in ons Holland , als de Vreemden voor-

geeven; daar ’t zonneklaar blykt, dat de

Leevenskragt der Kinderen hier te Lande
tot geen minder hoogte van jaargetallen

,

dan by eenige andere Natie , opklimt. Laat

ik ’er nu nog, ter meerdere bevestiginge,

byvoegen , dat ’er in ons Gewest ftreeken

zyn , welker Sterflysten openbaar getui-

gen, dat aldaar by uitneemendheid Lieden
van
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van een hoogen ouderdom gevonden wor-
den. Een aantal van Menfchen, van ze-

ventig , tagtig a negentig jaaren in ons Land
te ontmoeten, is niet zeldzaam. Maar wie
zou gelooven dat ’er eene Plaats in ons
Land te vinden zy, daar men, in het ver-

loop van 19 jaaren, zints A°. 1755 tot

1 773 ingeflooten, (om die van de 90 tot

de 100 niet te tellen,) geteld heeft, 13
dooden van 100, 5 van 101 , 7 van 102,
i van 103, 5 van 104, 1 van 105, 3 van

106, 2 van 107, i van 110 en eindelyk 1

van 115 Jaaren, en dus te famen 39 Per-

foonen , die hunnen leeftyd aldaar tot den
ouderdom van honderd Jaaren en hooger
hebben mogen rekken V Moet zulk een ge-

tuigenis de zodanigen, die met een ongun-
ftig vooroordeel tegen Holland ingenomen
zyn, niet verbaasd doen Haan? En wie zou
gelooven , dat het Volkryke en Hoflyke
5
s Graavenhage dit voorbeeld oplevert ?

Dank, ja driewerf dank hebbe de Schryver

en OpReller, die, met meer oplettenheid

en, op eene uitvoeriger wyze , dan voor-

heenen gefchied was , eene Verzameling

van naauwkeurige Lysten , wegens de by-

zondere fterfgevallen van verfchillendén

ouderdom in ’s Graavenhage, gemeen ge-

maakt heeft. Een Schryver, te meer pry-

zenswaardig, om dathy, in dit Gefchrift,

de gezonde Lugtftreek in dat oord van Hol-

land, op onwrikbaare gronden, mannelyk
verdeedigt ; waardoor hy aan andere Ste-

delingen en Liefhebbers van hun Vader-
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land den weg aanwyst, langs welken zy,
na verloop van tyd, door dergelyke Lys-

ten in ftaat kunnen geraaken, om de ge-

zonde ftreeken onzes Lands van de minge-

zonden , zoo ’er doorflaande kennelyken te

vermoeden zyn, te leeren onderfcheiden.

Gaerne zouden wy ons by deeze Verza-

meling van naauwkeurige Lysten , en de
daarnevens gevoegde Aanmerkingen , ter

ophelderinge of bevestiginge van verfchei-

den byzonderheden , breeder ophouden ;

ware het niet, dat dezeïven, nog nieuw-

lings van de Pers gekomen , overvloedig te

bekomen zyn. Ook is ’t ’er zoo mede ge-

legen , dat ze best door onze Leezers zel-

ven geleezen worden , wanneer ze ’er meer-

der nut uit zullen haaien , dan wy hun , door

’t geeven van korte uittrekfels, kunnen toe-

brengen. Vooral is de daarin betoogde by-

zonderheid der verbaazende Leevenskragt

,

tot een hoogen Ouderdom , het eigen oog
eens oplettenden Leezers overwaardig;en’t

treft ons dermaate , dat wy ’t niet wel voor-

by mogen , van ’er eenige Staaltjes uit op te

geeven. Zie hier eene vergelyking, nopens

dit onderwerp, tusfchen Leipzig en ’s Graa-

venhage.

Te Leipzig zyn in twee In ’s Graavenhage mede
Jaaren gekorven. in twee Jaaren.

Van 60 tot 70 Jaaren

oud . . 290
Van 70 tot 80 . . 132
Van 80 en daarenbo-

ven . 33

Van 60 tot 70 Jaaren
oud . . 242

Van 70 tot 80 . . 254
Van 80 en daarenbo-

ven .
4

. 212

Dit
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Dit verbaazende verfchil bewyst onloo-

chenbaar, dat de Menfchen in ’s Hage tot

een hooger Leeftyd klimmen dan in Leip-

zig; ’t welk juist de Stad is, daar de Duit-

fche Schryvers zig over foortgelyke zaaken

ten fterkfte op beroepen. En waarlyk alle

de zodanigen ,die in den waan gebragtzyn,
dat de Lugt van Holland, of ’s Hage, en
daaromftreeks, zeer ongezond is, moeten
zig ten hoogfte verwonderen , als men hun

,

boven alle tegenfpraak, toont, dat men in

’s Hage, in een zelfde tydbeftek , byna
zevenmaal zoo veel Lieden van 80 Jaaren

en daar boven vind , als in de groote Stad

Leipzig. Even zoo overtreft ’s Hage, in

dit opzicht, Londen, op eene aanmerke-
lyke wyze. Men telt in ’s Hage

,
gelyk

reeds gezegd is , in een verloop van negen-

tien jaaren
, 39 ftokoude Lieden , Men-

fchen van 100 jaaren en daar boven ;’t welk,
door één geflaagen

,
jaarlyks twee Lieden

van zulken hoogen ouderdom zou uitleve-

ren; waarin Londen by ’s Hage verre te

kort fchiet. Want in Londen, gelyk on-

ze Schryver bewyst , fterven ’er over het

geheel 18 maal zoo veel Menfchen als in

’s Hage. Dus zouden ’er te Londen, in-

dien de Menfchen aldaar zoo oud wierden

als in ’s Hage', naar evenredigheid jaarlyks

36 zulke oude Lieden gevonden moeten
worden ; daar het ’er in tegendeel jaarlyks

maar '8 telt. Welke Lugt nu , van die twee
Steden, mag men hier op bilJyk met den

Schryver vraagen, moet mende gezondfte

ag-
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agten;daar jaarlyks van 1328 twee, of daar

van 25003 maar agt Perfoonen , tot 100
jaaren , en daar boven , komen ? Wyders ont-

dekt men gereedlyk
,
ge]yk die zelfde Schry-

ver opmerkt, uit het getal der overleede-

nen, door den Heer suszmilch, dien men
in deezen gevalle met het grootfte recht

voor één der geagtfte Schryvers te houden
heeft, dat ’er in Weenen , Berlyn , Pe-

tersburg , Parys , Breslau en Brunswyk ,

door elkander gerekend , onder duizend

overleedenen maar vier gevonden worden

,

welken den ouderdom van 90 tot 100 jaa-

ren bereiken. En hier uit befluit hy , dat

het, volgens de opgave van dien Heer, ge-

demonftreerd zy, dat ’er in die notable Ste-

den van 25237 overleedenen , flegts 100
oude Lieden, van 90 tot 100 jaaren oud,
gevonden worden : maar 25237 overleede-

nen leveren, zegt hy,in ’s Gravenhage 402
zulke oude Lieden van 90 tot 100 jaaren ,

en dus viermaal zoo veel. Dit is inderdaad

verwonderenswaardig ; en alle Vaderlanders

mogen zig , benevens my, met dankerken-

tenis, op deezen opmerkzaamen Schryver
beroepen; ter overtuiginge van Vreemden,
die onzen Landaart niet kennen , en ons

Lugtsgeftel , op het fpoor van den beroem-
den haller , ongezond , en van een kortfton-

dig leeven noemen. By dit alles voege men
nu nog , ten naderen bewyze der gezonde
Lugtsgefteldheid van Holland , aan dien

kant, het geen wy bevoorens, uit het be-

rigt van den Heer kluit, wegens den Briel,

medegedeeld hebben ; dat hier aan ook zeer

wel beantwoord.

III. DEEL. XXXXX Dus
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Dus kan en moet men, tegens ’t voor-

oordeel van Uithcemfchen, gebruik maa-
ken van zulke rekenkundige berigten; dat

voor de eigen Natie niet noodig zou zyn.

Aan deeze tog is het overbekend
, dat ’er

onder ons , ten platten Lande , zeer veelen

gevonden worden , welken tot 80 en 9ojaa-

ren komen; ja zelfs geheele familien, die

deezen ouderdom , van Bet Overgrootva-
der af, als geflagt eigen bereiken. Dit gaat

zoo verre, dat de gemeene en ook wel aan-

zienlyke Lieden, onder ons, al vry wat
ilaat op hunne leevenskragten maaken

;

wanneer hunne Voorouders bejaarde Lie-

den geweest zyn , dat egter dikwerf mist.

Doch hoe dit ook zy , ’t is zeker, in onze
meeste Steden , niet ten uiterfte zeldzaam

,

een vry goed aantal van bejaarde Lieden te

vinden. Ten byzonderen blyke daarvan,

ontmoet men nu en dan afbeeldlels van hoog
bejaarde Lieden hier te Lande. HetGraveer-
yzer van den nu zelf reeds hoog bejaarden en
kunstryken houbraken verzorgde ons dus

het Pourtrait van zekeren Jan Kuipers , an-

ders Jan Praktizeer , die 107 jaaren bereikt

had; gelyk ook dat van den bekenden Am-
fterdamfchen Vader van Hoorn , en zyne
Huisvrouw; welke van Hoorn

,

inden ou-

derdom van 99 jaaren , nog eene frisfche

deerne, van 19 jaaren oud, aanfloeg, daar

mede huwde, zig binnen ’t jaar Vader zag

van eene jonge Spruit, en, zoo my berigtis,

nog eenige jaaren met haar leefde. Zulk een

voorbeeld is misfchien naauwlyks elders te

vinden ; zoo min als dat van eene flukfche

Boerevrouw, die op haar 99de jaar nog op
Schaat-
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Schaatfen reed. Voorts is een vrugtbaar

Huwelyk, onder Mannen van 80 jaaren en

daar boven , by onze gezondfle Landlieden

niet geheel buitengemeen. Men moet der-

halven, van welke zyde men dit fhik be-

fchouwe , zekerlyk zeggen , dat wy , hoe ver-

anderlyk onze Lugtsgefteldheid zy, en hoe
veel nadeels zy aan onze geflellen kunne
toebrengen, over ’t geheel, althans in de

besten onzer bewoonde Steden , ja , uit hoof-

de van de digte bewooning des Lands zel-

ven, overal, eene zoo gezonde Lugtsge-

fleldheid bezitten , dat zy voor geene der

Europifche Gewesten behoeve te zwigten;

vooral niet als men zig aan dezelve gewoon
maakt. Overtuigelyke bewyzen hier van

zyn veele Italiaanen , Portugeezen , Hun-
gaaren, Duitfchers , Engelfchen en Fran-

fchen, die, eenmaal aan ons Gewest gewend
zynde, alhier tot een goeden ouderdom ko-

men. Alles loopt gevolglyk famen , om
een ieder op goeden grond te overtuigen

,

dat een gezond en arbeidzaam Volk, het

welk zig ftoutlyk tegens deLugtsgefteldheid

eener Landftreeke verzet , zig verharden

kan, tegens den ongunfligften invloed der

Klimaaten ; mitsgaders dat de Natuur zig

zelve, als ’t ware, fchikt, naar de bepaal-

de perken, die de aanbiddelyke Beftuurder
van lee ven en dood , aan ’s Menlchen leeftyd

,

gefield heeft. Wel byzonder flrekt het,

om onze Hollanders te doen opmerken ,hoe
de Voorzienigheid, die hen zegent met Vry-
heid in den Godsdienst en Burgerflaat, met
rykdom en overvloed, ja met ontzag voor
hunne vyanden , hen ook, ter verbaazinge

Xxxxx. 2 hun-
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hunner nayverige en hen verfmaadende Na-
gebuuren 5 met de vermogens tot een gezond
en lang leven begiftigt: zelfs in zoo verre,

dat diepdenkende berekenaars van ’s Men-
fchen leeftyd zien , hoe hunne fterkst over-
tuigendfte berekeningen , ten voordeele
hunner uitgebreide Landen en Ryken opge-
ileld , te kortfehieten , by die van zoo kleen

een plekje wateragtig Land, als ons Hol-
land is.

Ach, dat dan ook myne Landsgenooten

,

by deeze myne billyke herinnering, die zoo
overtuigelyk doorflaande blyken van de
Goddelyke orde, in het huwelyken, geboo-
ren worden en fterven der Natie , recht er-

kenden. Dat ze , by de toeneeming van
zagte zeden, onder eene goede en wyze
Regeering , en Heiligen Godsdienst , ook
ter harte namen , om het dierbaar pand van
Gezondheid, door geene Lichaamsverder-

vende invoeringen van vreemde ziektemo-

des, of verouderde eigen misbruiken , te

verroekeloozen ! Mogtenze hier door tot

een begrip komen, om, ik zeg ’t nog eens,

die dartele en wellustige misbruiken , wel*

ken zy , uit een geest van nieuwigheid, uit-

gedagt, of grootlyks ten nutte van vreem-

den, of van een woekerzugtigen handel,

van elders overgenomen hebben, verre uit

hun Hart, Hof en Haardftede te verbannen;

ten einde zig zelven en hunnen Kinderen

,

door eene geregelde levenswyze, en eene

gepaste vrolykheid , die langheid des levens

te doen genieten, welke wy zien, dat ons de

natuur , en de Godlyke goedheid , in dit geze-

gende Vaderland , zoo mildlyk wil toededen*



Om het getal der Dooden in de voornaamfte Steden van Holland, geduurende een verloop van Jaaren, begraaven, met een opflag

te kunnen vinden, benevens de daar uit volgende gemiddelde getallen der Dooden, in ieder Stad, Jaarlyks; getrokken
uit de beste Schryvers, die over dit onderwerp handelen.

Naamen der Schryvers. Steden en Plaatfen. Verloop van Jaaren. Veréénigdegetallen

der Dooden.
Gemiddelde getallen der

Dooden, Jaarlyks.

Volgens KERSSEBOOM. telde Dordrecht Van A°. 1700 tot 1739 in 40 Jaaren 28977 Dat is Jaarlyks 724 dooden.

telde Haarlem Van A°. 1656 tot 1739 in 84 Jaaren 132132 Dat is Jaarlyks 1573 dooden.

Volgens STRUYCK. — n tusfehen A°. 1701 en 1711 — II
A°. 1756 — 1759 - 3

— 857 —
Volgens »»v. — Van A°. 1679 tot 1742 »- 57 . . 90348 - 1JBJ

Volgens KERSSEBOOM. telde Delft en Delfshaven Van A®. 1696 tot 1739 in 44 Jaaren 32924 Dat is Jaailyks 748 dooden.

Volgens KERSSEBOOM. telde Leiden Van A’. 1S5S tot 1739

— A". 1725 — 1739

in jo Jaaren 9J9JO

— 14 26890

Dat is Jaarlyks 1919 dooden.

Volgens struyck. tusfehen A°. 1734 en 1739 - 6 1790

AM74S — 1748 - 3
1356— — AM7J6 - t Jaar U20

Volgens KERSSEBOOM. telde Amfterdam Van A°. 1 696 tot 1739 in 43 Jaaren 314877 Dat is Jaarlyks 7323 dooden.

Volgens DOT». - A-. 17 2 - 1742 “ 19 1 68334
j

8856

Volgens KERSSEBOOM. telde Gouda Vat A". 1S96 tot 1739 in 44 Jaaren 26638 Dat is Jaarlyks
,

605 dooden.

Volgens struyck. — A“. 1701 — 1732 — 32 — ^9227 I — ruilt 600

Naamen der Schryvers. Steden en Plaatfen. Verloop van Jaaren. Veréénigdegetallen Gemiddelde getallen der

der Dooden.
j

Dooden, Jaarlyks.

Volgens KERSSEBOOM. telde Rotterdam Van A\ 1724 tot 1739 in 16 Jaaren 27503 Dat is Jaarlyks 17 19 dooden.

Volgens KEttsssnooM. telde Gorinchcm Van A°. 1690 tot 1739 in 50 Jaaren 8964 Dat is Jaarlyks 179 dooden.

Volgens KERSSEBOOM. telde Schiedam Van A°. 1700 tot 1739 in 40 Jaaren 9291

in 40 Jaaren 7063

Dat is Jaarlyks 232 dooden.

Dat is Jaarlyks 176a 177 dooden.Volgens KERSSEBOOM.

Volgens kluit, hier bo-

ven, Bladz. 1600.

telde Briel

1747.— 17 6<S

Volgens KERSSEBOOM.

Volgens duyn.

Volgens PALUDAMÜÏ,

telde Alkmaar Van A°. 1690 tot 1739

1696 — 1742

1698 — 1741

1742 — 1771

in 50 Jaaren 21444

— 47 20761

— 44 20242

Dat is Jaarlyks 429 dooden.

Volgens KERSSEBOOM

Volgens de Verzameling

van* den ougenoemden

Schryver, gedrukt byGut-

teling.

telde ’s Gravcnhage Van A". 1697 tot 1727

1755— 1773

in 31 Jaaren 36270

- 19 25237

Dat is Jaarlyks 1170 dooden.

Volgens struyck. telde Enkhuizen Van A°. 1728 tot 1737 in ,0 Jaaren Dat is Jaarlyks 4 1 1 dooden.

Volgens struyck. jt^lde Edam Van A”. 1731 tot 1740

1744— I75Ö

in io Jaaren 980 Dat is Jaarlyks 182 dooden.
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NEGENTIENDE HOOFDSTUK, natie.

>

Handelende over de Oude en Nieuwe

Volkeigene Begraafnis- Plegtigheden

der Hollanderen.

\

leek ons, by de voorgaande befchou- be-

^ wing, de Wysheid des Albeftierders, GRAAF'

in de wonderbaare evenredigheid
, welke

, PLegtig-
in de lotgevallen van gebooren te worden , heden

te huwelyken en te Herven, over het gant- der hol-

fche Menfchelyk Geflagt, en ook by onze

Hollanders, plaats heeft; wy zullen dezel-

ve niet min duidelyk zien doorftraalen , als

wy agt geeven , op de natuurlyke ingescha-

pen zugt der Menfchen , om hunne doo-

den te begraaven. Dit tog is een natuur-

lyke indruk van eene meer dan dierlyke ei-

gen fchap , welke de verhevenheid van ’s

Menfchen geest ten klaarfte aanduid. Ja
’t komt my voor, dat ’er, naast het gevoel

van liefde , fchaamte en eer , het bezef

van het voorleedene en het toekomende,
met de daarop werkende vooruitzigten

,

benevens het voortbrengen van ontellyke

vernuftige werktuigen , die allen te famen-
loopen om ’s Menfchen verhevenheid van
geest boven alle andere bekende dierlyke

Weezens te bewyzen , geen fterker blyk

van ’s Menfchen voortreffelykheid , als oo-
gende op een toekomend eeuwig Leeven

,

lil. deel. Yyyyy gc-
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gevonden word , dan in hunne overheen
fchende neiging, om hunne dooden ftaat-

l3
Tk te begraaven. Van daar die omflag,

die zorg, die yver der overgebleevenen

,

by genoegzaam alle befchaafde Natiën , om
het overfchot hunner Vrienden plegtig te

behandelen. Van daar dat laatfte vaarwel

,

die zoete, fchoon met traanen vergezelde

affcheidstroost , om elkander hier namaals
weder te zien. In dit alles ontdekken wy
aandoeningen, daar de Dieren, voor zoo
verre wy kunnen nagaan, niets van wee-
ten; en ’t verleent ons blyken van eene
voortreffelykheid van ’s Menfchen geest,

waarvan zelfs geene fchaduw onder de

Dieren gevonden word. Deezen immers
laaten hunne dooden in de open Lugt on-

begraaven liggen, ten prooi aan allerleie

wilde Dieren , en aan de verrottinge
, ja

verfcheuren ze zelven : hoedanig iets, zelfs

by woeste en van goede zeden ontbloote

Volkeren ,
veelal fchandelyk en onmenfche-

3yk geagt word. Men vind, ’t is waar,

gewag gemaakt van Menfchen. eeters ; dan

die zelven tasten nooit hun eigen geflagt,

dat ze eerlyk begraaven, aan; zulks is eene

uitwerking van wraak en vyandfchap, die

zy op den overwonneling oeffenen; of het

behoort tot hunne ongerymde Godsdienfti-

ge plegtigheden. Zoodanige en dergelyke

misbruiken , die ’er meer mogten zyn , heeft

men met regt aan te merken , als afwykin-

gen van de Wetten der Natuure; waar van

’er ,
ook in andere opzigten , maar al te
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veel voorbeelden zyn. Intusfchen blyft de

Natuur beftendig dezelfde; en ze heeft den

Menfchen van den beginne aan het begraa-

ven der dooden geleerd , zoo als het nog
alomme gemeenlyk in gebruik is; en van
oudsher ook byzonder hier te Lande plaats

gehad heeft. Onze vroegfte Voorzaaten

tog, die dit Land bevolkt hebben, behar-

tigden deeze natuureigen zorg met zoo veel

Godvrugtigheid ,
dat zy ’t onder hunne hei-

lige verrigtingen en pJigten telden ; van
waar ook de Graffchenders onder hen met
den dood geflraft wierden. En dat onze
Hollanders , tot op den tegenwoordigen

dag, nog door diezelfde neiging gedreeven

worden ,
getuigen ten overvloede onze

hedendaagfche Begraafnis-plegtigheden
; tot

welker ontvouwing wy hiermede overgaan.

Wat de oude gebruiken desaangaande be-

treft, hier omtrent komen voornaamlyk drie

manieren in aanmerking; te tveeten het ver*»

branden, het geheel begraaven, en het bal-

femen der Lyken. Nopens het eerfte meld
ons tacitus, wegens onze oude Germaa-
nen en Batavieren, het volgende: „ In

„ hare Lyken vertoonen fy gantsch gene

„ pracht. Doch dit werdt onder haar on-

,, derhouden , dat de doode Lichamen van

„ Heerlyke Mannen, met fekere byzonde-

„ re houten verbrandt werden. En in de

„ opltapelinghe van het hout des Lykvyers

,, wert niet geworpen , noch eenighe klee-

„ dinghe , noch esnigh reukwerk , maar

„ alleenlyk des Mans Wapenen : of in het

Yyyyy 2 „ vyer
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„ vyer van fommigen wert ook haar Paert

„ fomtydts geworpen. Haar Graf wert

,, opgerecht met eenige aarde fooden ,

,, op malkandercn geleyt. Want kostely-

33 ke vereeringen der Graflieden verwer-

33 pen fy uyt oorfake dat fy die achten als

3, befwaarlyk te zyn voor den overlede-

3, nen. Het luchten en fchreyen legghen

3, zy haast af, maar rouw cn droefheydt

3, feer lankfaam. Het weenen der Vrou-

33 wen is haar eerlyk, maar de Mannen is

3, het eene eere langhe aan den Overlede-

3, nen te ghedenken” (*). Op dit getuige-

nis van tacitus lleunt voornaamlyk het

gevoelen van veelen , die willen , dat de

Duitfchers in ’t algemeen hunne Lyken ver-

brandden. Ondertusfchen doen ’er zig , in-

dien men dij: ftuk naauwkeurig wil navor-

fchen , verfcheiden bedenkelykheden op

,

die redenen geeven om te vermoeden , dat

deeze gewoonte maar omtrent eenige by*

zondere Perfoonen plaats had. Het is althans

bekend dat ze de luien en traagen verdron-

ken , mitsgaders ook anderen ophingen;

des het zeker zy dat ze dezulken niet ver-

brandden. Doch dit word met recht aan-

gemerkt, als eene fchande aan de llraf der

misdaadigen verknogt. Gegronder twyffe-

Jing, mag men denken, ontllaat ’er uit de

overweeging der uitzonderinge , die tacitus

fchynt te maaken , tusfchen HeerJyke Man-
nen

CO Tacitus, Zaden van Oud Duitschland , bladz.

692.
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nen en gemeender Lieden. Hy zegt uit-

drukkelyk , dat de doode Lichaamen van Heer-

lyke Mannen met zekere byzondere Houten
verbrandt werden enz. En deeze plegtig-

heid, wegens de gemelde Heerlyke Man-
nen , befchreeven hebbende , laat hy ’er in

een algemeen voordel op volgen , haar Graf
wert opgerecht met eenige aarde fooden op

malkanderen geleyt. Men zou hier uit kun-

nen opmaaken , dat het verbranden der

doode Lichaamen alleen geoeflend werd
aan Heerlyke Mannen ; en dat de geringer

of de gemeene Man flegts een Graf van
aarden zooden verkreeg.

’t Is wyders aanmerkelyk , dat ook cae-

sar , van die plegtige begraavenisfen ge-

waagende, dezelven befchryft (*) , als zeer

pragtig naar de wyze der Franfchen; doch
dat hy dit doet , na dat hy even te vooren
gewag gemaakt heeft , van een geftorven

Huisvader, van Edelen Geflagte

;

waar op
hy dan voorts meldt, dat de begraavenis-

fen , volgens de pragt der Franfchen, zeer

heerlyk en kostelyk zyn ;
te meer daar zy

alles, wat den geftorvenen , naar hunnp
gedagten,in zyn leeven aangenaam geweest

is , mede in het vier werpen ; enz. Men
voege hier by dat Olaus Magnus , die de

Zeden der Oude Noordfche Volkeren ,wel-

.
ken veelal met de gewoonten der Duirfchors

overéén kwamen , zeer naauwkeurig be-

fchree-

DE HOL
LAND
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NATIE.

(*) Caesar de Bell . Gallico , Lib. VI. j. XIX,
pag. 237.

Yyyyy 3



1788 NATUURLYKE HISTORIE

DE HOL-
LAND-
5CHE
NATIE.

HET
V£R-
BRAN”
DEN DER
LYKEN
ONDER.

DE BA-

TAVIE-
REN.

fchreeven heeft , niet het minst meld van
het verbranden der gemeene Lyken; maar
dit gebruik wel uitdrukkelyk befchryft, als

iets dat den Grooten byzonder eigen was;
in een Hoofdftuk dat ten tytel heeft, de

Principum funeribus 6? fepulturis (*) ; al-

waar wy woordlyk het volgende vinden:
Mos antiquorum erat , cadavera principum
in frondofis arboribus , prcefertim quercinis ,

tanquam facris locis numinibus confecratis ,

fufpendere y aut flammis juniperini ligni com -

burere, vel certis monticulis grandibus faxis

,

vel qmdrato vel rotundo ordine circumfeptis 9

humt cwn gladio e? clava recludere , dat is

:

Het was de gewoonte der Ouden , de

5 ,
Lyken der voornaamften tusfchen het

5, Lover der Boomen, byzonder der Ei-

„ kenboomen, als in heilige plaatfen den

„ Goden toegewyd, op te hangen, en met

5 , de vlammen van het Hout der Gene-

,, verboomen te verbranden: of dezelven

„ onder zekere Heuvelen , met groote

„ Steenen, ’t zy rond of vierkant , om-

,, ringd, met het Zwaard en de Wapen-

,, knods in de aarde te befluiten”.

Op het nagaan en vergelyken deezer drie

berigten, fchynt het my toe, dat het ver-

branden der Lyken byzonder plaats gehad

heeft, omtrent de Grooten of Aanzienly-

ken der oude Duitfchers : even als het bal-

femen, zedert dat het begraaven der Ly-
ken

(*) Olaus magnus, Gent, Septentr'malium His-

torici ,
Lib, XVI, Cap. II.
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ken onder grooten en kleenen algemeen
wierd. Zoo worden nog heden de Lyken
der Vorften gebalfemd , en inzonderheid

derzelver Harten afzonderlyk bewaard ;ter-

wyl de Lyken der afgeftorvenen , onder
den geineenen Man, in hun geheel, zon-

der dezelven te verbranden , te balfemen of
te openen, der Aarde aanbevolen worden.
En dat dit laatfte de oude en algemeene ge-

woonte der Duitfchers geweest zal zyn , is

vermoedelyk ; zoo ’t waar zy , gelyk de
nafpoorders der Volkplantingen Hellen, dat

de Duitfchers een eigen Volk waren , ’t

welk, uit de Oosterfche Volkeren afftam-

mende , zig herwaards verfpreid had. Dit
zoozynde, is ’t zeer aanneemelyk, dat zy
hunne Lyken behandeld hebben , volgens

het gebruik van de eerfte inwoonders der

Waereld , die hunne dooden in de aarde

begroeven, en fleenen op derzelver Gra-

ven wentelden. Dan veelligt hebben zy na-

derhand, in navolging der Romeinen, by
welken het verbranden der Lyken, (hoe-

wel eerst ook maar onder de Aanzienly-

ken, als uit de overlevering van plinius

opgemaakt fchynt te kunnen worden (*) ,)
in zwang was, dat gebruik ingevoerd. In

deeze gedagten word ik nog fterker beves-

tigd, wanneer ik nagaa, hoe men de Ur-
. nen of Lykbusfen, in welken de asch en
de beenderen der Lyken , na de plegtige

verbranding, beflooten wierden, in de Ne-
der-

(*) Plinius, L, VIL Cap . 54.

Yyyyy 4
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derlanden en in Duitschland, op verre na

zoo overvloedig en gemeenzaam niet vind

,

als in Italië. In dit laatfte Gewest is het

gantsch niet vreemd zulke Lykbusfen te

ontdekken ; en men vond
, voor weinig

Eeuwen, eene menigte van dcrgelyke Ur-

nen, onder de overblyffels van de gemee-
ne begraafplaatfen der Romeinen, byéén.

Indien nu deezc gewoonte, welke dan on-

der de Duitfchen, gelyktydig met de Ro-
meinen, plaats gehad zou hebben, zoo al-

gemeen onder onze Landzaaten geweest

ware , dan zou men ’er ook even zoo
veelvuldige blyken van moeten vinden.

Doch het tegendeel hiervan is waar: men
ontdekt maar weinig Urnen , welken men
met grond houden kan voor die van de

Heerlyke Mannen onder de Duitfchen; in

vergelyking van de menigte die ’er zoude
moeten zyn , indien de Lyken van den ge-

ineenen Man ook in diervoege verbrand

waren. Hier benevens is het bekend, dat

tnen elders, daar de Romeinen in Duitsch*

land gehuisvest en zig neergezet hebben ,

veele Overblyffels van gebroken Urnen,
met eenige heelen , by elkander vind. En ’t

is wyders met reden nog twyffelagtig , of

de meeste plaatfcn, daar veele Urnen by-

één gevonden worden , niet wel begraaf-

plaatfen der Roomfche Aanzienlyken , wel-

ken in Duitschland gefneuveld of geftorven

waren, geweest zyn. Veelen derzelven,

althans, hebben Opfchriften, naar de wyze
der Romeinen ; en men vind ’er meermaals

Room-
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Roomfche Penningen in, als die van au-
gustus ,

VESPASIANUS , ANTONINUS PIUS, en

andere Romeinfche Vorften,die hunne Le-
gioenen in de Duitfche Wingewesten had-

den ; by welke gelegenheid de asch der al-

daar geflorvene Veldheeren enSoldaatcn,

hunne Lyken verbrand zynde , in zoodani-

ge Lykbusfen begraaven wierd. Men ont-

dekt ze in menigte in Hesfenland, omtrent
Wetteravie; en omflreeks Keulen zyn zul-

ke Oyerblyffels hier en daar nog kennelyk

te vinden (*). Dit was den Romeinen ei-

gen; zy waren ’er zeer op gefield, om de

asch der overledenen dus te bewaaren. Van
daar had men in Rome zoo veele begraaf-

plaatfen , ter bewaaringe van de Lykbusfen

,

gefchikt , dat prudentius (f) fchreeve

:

Et tot Templet Deum Rotnce
,

qnot m urbe fepulchra

Heroiim tiumerare Heet.

5 ,
’Er waren zoo veel Tempelen in Ro-

„ me, als men Graflieden der Helden kon

„ tellen”. — Indien nu de gewoonte van
de Lyken te verbranden zoo algemeen ge-

weest ware onder de Batavieren , dan moest
men hier te Lande natuurJyk nog veelmeer
Batavifche dan Roomfche Lykbusfen vin-

den; daar zy ’er in woonagtig waren, en

de Romers zekerlyk in menigte overtrof-

fen. Ter nadere bevestiginge van ’t bo-

ven-
CD Zie Hasj. Subter. door liebknegt.

(f) Prud. L. I. contra Symmachum•

Yyyyy
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vengezegde , dat dc gevonden Lykbusfen
meerendeels van de Romeinen waren , nee-

me men hier nog in aanmerking, dat men
’er te minder in kan mistasten

, om dat

de Duitfche Lykbusfen zeer kennelyk van
de Roomfchen te onderfcheiden zyn. Die
der Duitfchers beftaan gemeenlyk uit glad

gebakken Tichelfteen of Potaarde, zonder
eenig opfchrift ; en komen, dat opmerkens-
waardig is , overéén met die , welken in

Pomeren en Zweden ontdekt zyn. Die der

Romeinen beftaan in tegendeel veelal uit

Marmer, of zyn gebakken Potten, waar op
men den naam van den overledenen met
eenige letteren gegriffeld ziet (*). Ze ver-

fchillen ook voorts buiten dat zeer veel in

gedaante van elkanderen ; ’c welk men uit

de afbeeldingen en berigten,in éz Oudheid-

kundige Brieven van den kundigen Heer j.

van lier , over de begraaving , de Lykbus-

fen , Wapenen enz. der Oude Gcrmaanen , en
elders in verfcheiden andere Werken , bree-

der kan nagaan. Men zie ook de Lykbus-
fe, welke wy hier in Plaat gebragt hebben.

Het dus ver gezegde, nopens dit onder-

werp, is, onzes agtens, der overweeginge

waardig; en verleent ons gronds genoeg

om te beweeren, dat het verbranden der

Lyken, onder het geheele Volk in Duitsch-

land , en zoo vervolgens ook in de Frie-

fche en Bataaffche Landen, in geen alge-

meen

(*) Zie netelblad , de urnis Jepulchrcdibiis in Pe~

merania &c.
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meen gebruik geweest is; maar alleen by
uitftek plaats gehad heeft, ten opzichte van

hunne Heerlyke Mannen, of de Aanzien-

Jyken der Natie. De oudheidkundige van
alkemade fchynt ook van dit gevoelen ge-

weest te zyn (*) : want hy vertaalt de woor-
den van TACiTüs , corpora clarorum Virorum

cremantur , bepaaldlyk in deezervoege
: „ al-

„ leen de Lichaamen van vermaarde Man-

„ nen wierden verbrand”. En even zoo

houd men de zoogenaamde Hunncbedden

nevens den Eexfter Grafkelder in het Land-

fchap Drenthe, waar in men Lykbusfen en
Wapenen der oude Germaanen gevonden
heeft, voor de begraafplaatfen vanOverllen
des Volks. Die deswegens nadere berigten

begeert, leeze de bovengemelde zoo keurige

als geleerde Oudheidkundige Brieven . Voorts
is het nog aanmerkelyk , dat olaus mag-
nus een onderfcheid maakt tusfchen het

verbranden , en het begraaven onder Zoo*
den. Men mag ’er niet onwaarfchynlyk

uit afleiden , dat en het verbranden en het

begraaven , by de verfchillende Noordfche
Volkeren , beide plaats gehad heeft, Taci-
tus fchynt dit ook aan te duiden, alshy,

na ’t verbranden der Lyken gemeld te heb-

ben, zoo onderfcheidenlyk zegt, „ dat hun

„ Graf opgerecht wert , met eenig.e aarde

„ fooden op malkanderen geleyt”. Edoch

,

wat hier van ook zy , wy laaten ,
na ’t voor-

ftel-

(*) Alkemade , over het Ceremonieel der Begraavs*

msjhï , bl. 39.
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Rellen onzer gedagten, een ieder zyn ge*

voelen vry, nopens de vraag, of het ver-

branden algemeen is geweest, dan of zulks

maar omtrent hunne Heerlyke of Vermaar-
de Mannen plaats hadde? Schoon wy (voor
ons) het Jaatfte gelooven. Intusfchen is

het zeker , dat men het overfchot der ge-

ilorvenen, het zy dat de Lyken verbrand

en derzelver asfchen in daar toe gebakken
Vaten verzameld , of dat de Lyken onver-

brand begraaven wierden, in de aarde, in

daar toe gefchikte begraafplaatfen weglei;

en vervolgens met Steenen en Zooden te

famen , of wel met Steenen of Zooden af-

zonderlyk bedekte.

’Er hadden dus twee byzondere manie-

ren van begraaven by onze Bataaffche Voor-
ouders plaats. De voornaamfte plegtighe-

den omtrent de eene, te weeten het ver-

branden , zyn ons uitdrukkelykst befchree-

ven; doch op verre na zoo breedvoerig en
voldoende niet, als men dezelven wegens

de Romein fche Gewoonten vind aangete-

kend; welker pragt , toeftel en omHandighe-
den zoo groot en veelvuldig geweest zyn

,

dat de Geleerden ’er gantfche Boekdeelen

over gefchreeven hebben. Men zie, als

men ’er over voldaan wil worden, buiten

andere Schriften, het keurig Werkje van

den beroemden j. kirchman over die ftof-

fe, onder den Titel, de funeribus Roma-
norirn. Wat onze Batavieren betreft, by
dezen gefchiedde de verbrandingderLyken,

volgens TACiTus, zeer eenvoudig en zon-

/.
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der pragt ;
maar by de Gallen ging ze,

volgens ciESAR, mee groote pragt gepaard;

dan , daar deeze berigten eene eeuwe ver-

fchillen , zou ’er mooglyk wel eenige ver-

andering in plaats gehad kunnen hebben*

Liefst houden wy ons aan tacitus , die

van geene byzondere ftaatlykheid fpreekt,

en met ronde woorden zegt, dat ze niet

alleen geene kleedinge , maar ook geen

reukwerk in het Lykvier wierpen : welk

laatfte niet te verwonderen is, nademaal de

reukwerken den Duitfchen, zelfs by hunne
offeranden , niet bekend waren, ’t Komt
my wyders, uit de vergelykihg van taci-

tus met olaus magnus , zeer aanneeme-

lyk voor, dat die fekere byzondere Hou-
ten , daar de eerstgemelde van fpreekt ,

Geneverhouten geweest zyn , waar mede
de Noordfche Volkeren, volgens den laatst-

genoemden, de Lyken hunner voornaame
Mannen verbrandden. Dit heeft te meer-

der fchyn van waarheid , om dat de Hou-
ten of Knuppels der Geneverboomen ee-

ne meer byzondere knobbelagtige gedaan-

te hebben , dan die van eenig ander

Geboomte, buiten de Denne en Taxis, in

Duitschland: als mede, om dat het bran-

dende Geneverhout gantsch geen onaange-

naamen reuk van zig geeft ; waar by nog
komt, dat dit Geboomte, zoo om de Be-

ziën, als andere gebruiken, den ouden Duit-

fchen zeer waardig was : des ik voor my
vastitelle, dat deeze Houten die der Gene-

verboomen zullen geweest zyn. Of nu
wy-
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wyders de Lyken op een Houtftapel uitge-

rekt, of zittende, geplaatst, dan of zy,zoo
als olaus zegt, boven denzclven aan een
Eikenboom gehangen wierden

, is niet vol-

komen te bepaalen. Het eene en ’t ande-

re is aanneemelyk ; doch het Jaatfte fchynt

eenigen voorrang te hebben ; om dat de

Duitfchen zeer veel eerbieds voor de Hei-

lige Bosfchen en Eikenboomen hadden
; en

’t ophangen daarenboven by hen gemeen
was. Hoe ’t zy, de gemelde Houten wier-

den opgeftapeld , tot zulk een grooten

hoop, in die gedaante en uitgeftrektheid,

dat niet alleen de Overleedene met zyne Wa-
penen , maar ook fomtyds zyn Paard , door

dat Lykvuur verbrand wierd. De gantfche

ftaatlykheid beftond derhalven daar in , dat

’s Mans Wapenen en Oorlogspaard met hem
ten vuure gongen. Zie daar alles, wat ’er

TACiTUS ons van meld: dan wy mogen dit

berigt nog wel een weinigjemet nadere aan-

merkingen ophelderen. Volgens de natuur

derMenfchen in ’t algemeen , en den fchran-

deren aart der Batavieren en Germaanen in

’t byzonder , is het zekerlyk te vermoeden

,

dat ze de natuurlyke befcheidenheid ge-

bruikt hebben. Ter dier oorzaake kan ik

althans niet wel gelooven , dat zy het Paard

en de Wapenen, by het doode lichaam des

Heerlyken Mans, in ’t Lykvuur zullen ge-

worpen hebben: dewyl het hun als dan on-

mogelyk geweest zou zyn, deszelfs gehei-

ligde Asch en Beenderen afzonderlyk te

verzamelen, en, als boven aangeduid is.
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in een Lykbus te bewaaren. Wat wel by-

zonder de Wapenen betreft , deezen zyn
gewislyk veeleer, met de verbrande asfche,

onder den Steenhoop of de Heuvelen van
Zooden bedekt geworden , dan verbrand.

Zulks heeft de ondervinding duidelyk ge-

leerd ; nademaal men , by en omtrent de

Urnen of Lykbusfen der Germaanen , wel-

ken men hier en daar ontdekt heeft, ook
altoos de Wapenen , of gedeelten daar van

,

gevonden heeft. De ontdekte Grafkelders

in Drenth, en veele anderen in Duitsch-

iand ,
getuigen dit ten overvloede ; ook

weet men, dat ’er in fommige graven Schat-

ten en Wapenen van waardy gevonden zyn.

En deeze ondervinding beantwoord volko-

men aan ’t berigt van olaus magnus , die

gewag maakt van zekere Heuvelen met
Steenen, of, volgens tacitus, met Zoo-
den omringd; in welken het overfchot der

voornaame Mannen , en , te gelyk met het

zelve , hun Zwaard en Wapenknods in de
aarde beflooten wierd. Dit alles in aanmer-

king genomen, heeft men, de zaak bere-

deneerende , het geheele ftuk waarfchyn-

lykst in diervoege te verftaan
, dat de oude

Batavieren de asch en beenderen der Ly-
ken, na dat het Lichaam door het Vuur
verteerd was , verzamelden , die in eene

. aarden Lykbus deeden , en dit overfchot in

de aarde plaatften. Wat voorts het ver-

branden van het Paard betreft, naastden-

kelyk is de Houtftapel zoo uitgebreid ge-

weest, dat het Paard, na alvoorens geflagt

te
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te z}Tn, en het geen zy meerder ter ver-

brandinge fchikten , door dat vuur verteerd

konde worden: dus wierd het, fchoon in

eenigen opzichte afzonderlyk
, nogtans te

gelyk met zynen Heer verbrand. Hierop
bragt men dan dit alles, na dat deeze ver-

branding verrigt, en de asch met het ge-

beente van het Lyk verzameld was
, op

zoodanig eene plaats, daar men het over-

fchot gevoegelykst met Zooden of Steenen
kon bedekken ; zeer waarfchynlyk op de

plaats der verbrandinge zelve ; dewyl men
daar alles, wat tot de verbranding behoord
had, byéén vond.

Deeze begraavingen gefchiedden dan op
tweeërleie wyze, of met Steenen of met
Zooden , of ook , als uit de ontdekking van
den Eexfter Grafkelder blykt , met Stee-

nen en Zooden tevens. Picardt, die veele

beuzelagtige dingen van Reuzen vertelt (*)

,

maakt, van eenige zulke lange en platte

Steenen begraafplaatfen in Drenth, Graven
der Reuzen; beweerende dat die Steenhoo-

pen aldaar door Reuzen gebragt zyn. De
heuvelswyze begraafplaatfen , mitsgaders de
lange fmalle en platte Graven , die insge-

lyks in Drenth voorkomen , eigent hy den
Romeinen toe; doch die vervaarlyke Steen-

klompen, zegt hy , zyn het werk der Land-
zaaten, die Reuzen waren. Intusfchen is

het egter voor een ieder die wel denkt, en
weet,

(*) Picardt, Antiquiteiten van Drenthe V. VIII»

en X Disf,
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Weet, wat de vereenigde kragten veeler

menfchen kunnen doen, mitsgaders wat de
Hefboom, den eenvoudigften Volkeren be-

kend, vermag, en dan tevens nagaat , wel-

ke ontilbaare Steenbrokken wy in onze da-

gen vervoeren kunnen , ligtlyk te begry-

pen , dat ’er juist geen Reuzen noodig zyn

,

om zulke zwaare Steenen op één te ftape-

len. Men behoeft des de oude Germaa-
nen, fchoon ze, als uit de Oudheid be-

wysbaar genoeg is , zwaare en grove Li-

chaamen hadden ,
tot geen Reuzen te maa-

ken; doch wy zullen, om niet verder af

te dwaalen ,
.ons hier mede niet breeder op-

houden. Het zy dan dat deeze begraaf-

plaatfen met Steenen of met Zooden om-
ringd waren; zeker is het, dat de Lykbus-
fen in de aarde gezet , en met aarde bedekt
wierden. Dit blykt ten duidelykfte uit de
bovengemelde waarneemingen van den Heer
van lier, welke, om de Lykbusfen, die

hy vond ,
geheel te behouden

, de aarde

daar om heen moest wegkrabben. Wy-
ders is het aanmerkelyk, dat men, by de
ontdekking van de gemelde Eexter-Gra-

ven of Hunnebedden (*) , veele Lykbusfen

,

’t zy

(*) Niet onwaarfchynlyk gist de Heer van lier,
dat Huine , Hun - of Hunne eigenJyk het oude woord
Heene is, ’t welk die van Drenth nog fomtyds ge-
bruiken in de betekenis van een Lyk; van waar ze
de waarde of het kleed , dat men een dooden aan-
trekt , ook meermaals een Heenekleed

f zoo veel als een
Lykkleed , noemen. Dit zoo zynde , is Huine- Hune- of
Hunnébed het zelfde als Lykbed of Begraafplaats.
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’t zy geheel of gebroken in dezélven ge-

vonden heeft: waar uit men mag afleiden,

dat ’cr in zulk een Grafkelder verfcheiden

Lyken by elkander geplaatst wierden ; en
dat men juist niet voor ieder Lykbus een
byzonder Graf maakte. Zulke begraaf-

plaatfen waren dan Grafkelders
, die geo-

pend en geflooten konden worden , wan-
neer men ’er meerder Lykbusfen wilde by-

zetten: zelfs waren ze, volgens het berigt

van den Heer van lier, met verdiepingen

bevloerd. Wy zullen , om ons aan het

zekere geloofwaardige te houden, ’s Mans
eigen befchryving van dien Grafkelder over-

neemen ;
zoo als zyn Wel jfd. dezelve,

den 18 April 1756, voor de Groninger
Courant had opgefteld, welke aldus luid:

,, Assen, in het Landfchap Drenthe,
den 18. April. Heden is by de Koornmoo-
len van Eext , een Boerfchap onder het

Karfpel Anlo behoorende , en vier en een

half uur van Groningen gelegen, by toé-

val, door eenige Landslieden een zeer acht-

baar gedenkteken der Oudheid ontdekt ge-

worden ;
beftaande in een opgeworpen

Heuveltje , waar in zich een Krafkelder

bevindt, van agt zoogenoemde Veldflinten

te zamen gezet ; als een in het Oosten , en

een in het Westen, en drie aan ieder zyde.

„ Deeze Steenen zyn, aan den binnen-

kant , in den Kelder zeer effen en vlak ,

en bepaalen een ruimte van twaalf voeten

in de langte , van het Oosten naar het Wes-
ten uitgeftrekt : zeven voeten in de breed-

te,
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te, en vyf voeten in de diepte. De in-

gang , die in het Zuiden en twee voeten

breed is, (hebbende een van de drie groo-

te Veldfluiten ten Oosten , en twee ten

Westen,) gaat met vier trappen neder-

waarts, en is, gelyk ook de Vloer, van
kleindere Keifleenen in Zand gelegt, ge-

maakt. Door het graaven , by het ontdek-

ken van deezen Kelder, zyn ’er, zo in als

rondom denzelven, veele Urna?, of Asch-

busfen , met verbrande beenderen , waar

onder fommige nog kenbaar waren, en met
asch gevuld, doch echter meest befchadigd

of geheel in fiukken gevonden; gelyk ook
eenige Steenen Beitels , van iets meer dan

een duim breed, en twee duim lang, uit-

gezonderd één, die wel drie vierendeelen

van een voet lang , en maar een halven

duim breed is. Eenige derzelven gelyken

naar de gemeene Vuurfteenen (*) , en andere

naar het Duitsch Agaat. Sommige zjm,
het fcherpgeflepen einde alleen uitgezon-

dert, geheel ruw; andere daarentegen ge-

heel glad, en byna als gepolyst, enz.

„ Niet verre van deezen ouden Grafkel-

der ,
bevindt zich ook een van de grootfte

en welgereguleerdfte Hunnebedden , ofGraf-

tomben der Ouden : beflaande uit zeven
zwaare Steenen die op twee-en-dertig an-

• dere rusten; beflaande
, met malkander een

plaats of terrein van agt-en-festig voeten.

„ De

(*) Vuurfteenen draagen in ’t Hoogduitsch den
mam van Flintfteenen.

Zzzzz 2
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,, De middelfte bovenfleenen zyn der-

tien voeten lang, negen voeten breed, en
byna vyf voeten dik, en van onderen plat.

Zynde de legging in de uitgeflrektheid van
het Oosten na het Westen”.

By nadere opmerking meld deeze oud-

heidkundige Schryver, in zyne reeds aan-

gehaalde Brieven , onder andere byzonder-

heden , ook nog de volgenden , welken
hier opmerking verdienen. Op Bladz. 8,
zegt hy; ,, het Heuveltje, waar in zig de

Grafkelder bevind, legt op een groote vlak-

te, en komt uiterlyk genoegfaam overéén

met de Lykheuvels, die de Romeinen Tu-
muli noemden”. En op Bladz. 9 , leezen

wy; ,, de omtrek van deezen Heuvel, die

oogfchynlyk cirkelrond is , en glooijende

naar boven loopt, heeft een halven Dia-

meter van drie-en-dertig en een halven voet,

en beflaat dus op den vlakken grond, nage-

noeg, tweehonderd en elf voeten”. Ver-
volgens, ,, de dikte der Steenen, waar uit

de Kelder beflaat , is omtrent drie voe-

ten; dezelve zyn alle van een foort van

Keijen , die hier overvloedig in den grond

gevonden , of liever gevormd worden”.

Op Bladz. 14, tekent hy het volgende nog
aan. „ In nadere ontdekkingen — is de

Grafkelder beflraat gevonden ; dan de on-

kunde, nieuwsgierigheid, en mogelyk een

opgevatte hoop , om eenige verborgen fchat-

ten te vinden , befloot wel ras te beproe-

ven, wat ’er onder deezen beftraaten Vloer

mogte verborgen zyn : en na dat dit byna
zoo
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zoo fpoedig uitgevoerd als beflooten was,
vond men een tweeden Vloer , nog geen
voet dieper dan den eerflen : tusfchen wel-

ke beide Vloeren verfcheiden Urnen of
Lykbusfen , alle in de gedaante verfcheiden

en in verf verfchillende, gevonden werden,
beneffens nog een aarde vaatje, ’t welk een
Graflamp fcheen te zyn , enz”.

Men kan uit deeze korte uittrekfels een
genoegzaam begrip vormen van de gefteld-

heid dier oude begraafplaatfen : en ’er te-

vens uit opmaaken, dat de oude-Germaa-
nen en Batavieren , hoe onkundig zy door

de Romeinen in het bouwen geagtwierden

,

gantsch niet voor die Romers hadden onder

te doen , in ’t famenflellen van geffigten

,

welken de eeuwen ruim zoo fterk verduurd

hebben, als eenige geftigten hunner Bouw-
meesters. Dit doet een ander fchrander

denkende Oudheidkundige , over den ge-

melden Grafkelder met eene mannelyke
penne fchryvende (*) , zoo nadruklyk zeg-

gen : ,, dit zullen wy alleen ter deezer

plaatze hier byvoegen, dat de oude Duit-

fchers zoo dom niet zyn geweest, als die

ons van de Grieken en Romeinen worden
befchreeven. Immers de goede fchikking

en evenredigheid in het bouwen van deezen

Kelder, ten opzichte der breedte, langte

.
en diepte waargenomen , het beftraaten der

Vloer, door grootere, en het invullen van
klei-

CD Eerfie Brief over byzondère Nederlandfche Oud-

lleden. Gedrukt te Arnhem Ao. 1757. by r, brouwer.

Zzzzz 3
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kleiner Sceenen , het vastmaaken der trap-

pen , en voornaamlyk van het verwelffel

,

(’t welk alles zonder eenige kalk is ge-

fchied, maar met verftand gewrogt,) gee-

ven vernuft en geoefFenheid te kennen.

En heeft dit gebouw, op die wyzv faamge-

ftelt , meer Eeuwen verduurt , dan de
fterkfle gedachten , welke van de Romeinen
zelve , ofte na derzelver voorfchrifc en
kunst, door kalk zyn aanéén gevoegt”.

Dewyl nu de gemelde begraafplaatfen ge-

vonden zyn , in die ftreeken daar de oude
Batavieren gehuistvest hebben

,
niet alleen

in het Drentfche, maar ook op veele plaat-

fen in Gelderland, en nergens meerder dan

in de Veluwe, dat eigen Gewest der Ba-

tavieren, en dus nader aan Holland, zoo
is ’er geen twyfel overig , of deeze onze
Voorvaders zullen ook, in het hooge deel

van Zuidholland , zoodanige begraafplaat-

fen gehad hebben. Ik zeg uitdrukkelyk in

het hooge deel van Zuidholland; om dat

’er, by myn weeten
,
geene zulke Grafkel-

ders of Urnen in het laage gedeelte van
Holland gevonden worden. Hier cn daar

vertoonen zig nog wel Heuveltjes of zoo-

genaamde Terpen; maar ik weet niet dat

men ’er iets onder gevonden heeft, ’t Wa-
ïe intusfchen te wenfchen , dat Liefheb-

bers , wien het aan geen vermogen mangelt,

ter liefde der Vaderlandfche Oudheidkunde,

hier of daar zulke Heuvelen eens lieten on-

dergraaven. Wie weet , welk een Licht

zich, uit die duistere Graffpelonken , ter

op-
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öphelderinge onzer kundigheden , nopens
den ouden Haat des Vaderlands, zoude ver-

fpreiden. Misfchien zou inen ’er bcflisfen-

der uit mogen bepaalen , of de gemelde
Grafkelders

, (’t geen nog twyffelagtig

fchynt,) geftigt zyn door de Gothen , of,

’t geen ik eerder geloof, door de eigen be-

woonders, welken zig in die oude dagen in

deeze Landen nederfloegen , en , het zy
met de Gothen of met de Franken nader-

hand vermengd , het eigentlyk Batavien be-

zaten. Edog , wat men ook hieromtrent

befluiten moge, het ftaat althans, volgens

de voorgemelde aanmerkingen , vast, dat

onze Voorzaaten , als van Duitfchen bloe-

de afkomftig, de gewoonte gehad hebben,
van hunne dooden eerlyk te begraaven , dc

lyken hunner Aanzienlyke Mannen te ver-

branden , en derzelver asfche ofverftorve Ly-
ken onder heèrlyke Gedenkfteenen te be-

waaren. Eene gewoonte den Oosterfchen

Volkeren zeer eigen; die niet alleen hunne
grenspaalen door Steenen afperkten, maar
ook de nagedagtenis hunner Vorften

,
ja, dat

meer is
,
gewigtige gebeurtenisfen , door het

oprigten van fteenhoopen , of het plaatfen

van een grooten Steen , vereeuwigden ; waar
van men overvloedige voorbeelden in de

Heilige Bladeren aantreft. Wanneer men
dit nagaat, brengt het ons zelfs eenigzins op

* het fpoor, om , ook uit die vergelyking,

de herkomst der Duitfchen , naar het ge-

voelen veeler Geflagtrekenkundigen
>
uit de

Oosterfche Volkeren af te leiden.

Zzzzz 4 By
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By het oprigtcn dier ftaatlyke gedenkte-

kens , kwam ook tevens het beweenen der

dooden, en voornaamlyk het melden van
de heerlykc daaden der overleedenen ;

waar
van wy nog met een kort woord gewag
moeten maaken. Het beweenen der dooden
was byzonder het werk der Vrouwen

;
gelyk

het zoo ook nog hier en daar in Duitsch-

land, mitsgaders onder de Roomfchen ,
hier

te Lande , gebruikelyk is , Vrouwen by
het Lyk te laaten bidden en weenen. Maar
buiten dit was het, by de plegtige begraa-

vingen der Edelfte Batavieren eene alge-

meene gewoonte, om de heerlyke daaden

van de overleedenen op te zingen. In dien

nadruk heeft men, zoo ikagte,de woorden
van TACiTus te verftaan , als hy zegt;,, dat

„ het weenen der Vrouwen eerlyk is; maar

„ dat het den Mannen eene eere is langhe

5 , aan den overledenen te ghedenken”: en
dat dus de Mannen „ het fuchten en fchreyen

,, haast aflagen , maar rouw en droefheydt

5 , lankfaam”. En zeker, ’er is van deeze

loflyke eigenfehap der Batavieren nog he-

den al vry wat onder ons. Onze Landzaa-

ten gedenken , over het algemeen , zeer

lang aan hunne overleedene Magen ; en de

gedagtenis onzer Helden, die voor het Va-
derland gefneuveld zyn , of het zelve ge-

wigtige dienlten gedaan hebben, blyft, zelfs

tot in de laate nageflagten , onuitwischbaar

in de gemoederen geprent. Mogelyk is ’er

geen Volk, onder welker Dichtftukken,

men meer Lofzangen vinde,tot roem hun-

ner
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ner Helden ; dat zekerlyk een overblyffel is

van de oude gewoonte der Bardzangers, of
Heldendichters , Bardi geheeten , welken ge-

woon waren de daaden der Heerlyke Man-
nen op te zingen ; byzonder als zy in den
ftryd, na mannelyk geftreeden te hebben,

gefneuveld waren. Dit gebruik hadden zy

met de Noordfche Volkeren gemeen; waar
van ons de geoeffende ten kate een tref-

fend voorbeeld levert (*) , in het oude
Noordfche Gedigt van regnerlodbrog^ii
men vind, ten aanzien van der Barden op-

zingen van ’s Lands Historiën en de daaden

der Helden, meermaals gewag gemaakt in

de Kronyken van klaas kolyn, melis sto-

ke , en andere Schriften. In hoe verre nu
dit opzingen der Heldendaaden plaats ge-

had hebbe, by de plegtigheden der Lyk-
brandingen en het begraaven, als mede op
hoedanig eene wyze dit toegong , hier van

kunnen wy , by mangel van berigten, niets

byzonders melden. Even zoo is ’t onzeker

of onze Batavieren , naar de wyze der Ro-
meinen, ook byzondere geoeffende Huilers

of Huilfters gehad hebben ; en wy zouden
ligtlyk, wanneer wy dit alles hier naauw-

keurig wilden onderzoeken , nog wel iets

vinden , doch te verre uitweiden. Genoeg
zy het , dat wy , uit de voornaamfle en

zekerfte berigten der Ouden , vrylyk kun-

nen zeggen , dat onze Batavieren niet veel

op hadden met het zugten of fchreien ;
en

zulks

O) Zie ten katje!, Over\ de Nederduitfchz Sprake,

Zzzzz 5
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zulks overlieten voor de Vrouwen , dien
tedere hartstogtlyke aandoeningen riatuur-

lyker eigen zyn. Maar dat zy eene groote
eere Relden in het gedenken aan, en het

opzingen van de daaden hunner Heerlyke
Mannen; wier nagedagtenis zy wyders,door
hunne opgeregte Steenhoopen, tot de vol-

gende Eeuwen tragtten over te brengen.
Dus verre, uit de diepRe oudheid, eene
fchets van de alleroudRe wyze , van het

verzorgen der overleedenen in de aarde,

voorgefteld hebbende
,
gaan wy nu over ter

befchouwinge van laatere gebruiken ten dien

opzichte ; waar van wy met meer zekerheid

kunnen fpreeken. Hoe meer wy dit Ruk met
oplettendheid gadeflaan, des te meer zullen

wy , niettegenRaande de groote veranderin-

gen, ’er zeer veele overblyfiels van den na-

tuureigen aart en de gewoonten der oude
Batavieren in ontdekken , ten bewyze , dat de

invloed hunner oudRe gebruiken , zo die

hun natuurlyk eigen waren , als die zy van
de Romeinen, door den ommegang met dat

Volk, hadden.overgenomen , nog heden on-

der ons blyfc heerfchen. Doch laat ons,

eer wy ons tot byzonderheden bepaalen,

vooraf in ’t algemeen nagaan , hoe de ma-
nier van de Lyken te verbranden buiten

gebruik geraakt, en het begraaven der doo-

den weder gemeen geworden is.

’t Is baarblykelyk , dat de eerfle beginfe-

len deezer veranderinge ontflaan zyn, met
het doorbreeken van de Euangelie Leer en

den Christelyken Godsdienst. Dewyl de

Chris-
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Christen Leer aanvanglyk onder de Jooden
gepredikt wierd, en do eerfte Verkondi-

gers, uit de Jooden zynde, de onzondige

gebruiken der Jooden volgden, is daar uit

natuurlyk voortgevloeid , dat de Christe-

nen het verbranden der Lyken , by de

Jooden gewraakt , als Heidensch en On-
godsdienftig befchouwden. Van daar is

vermoedelyk het begraaven der Lyken in

hun geheel, en het bewinden van dezelven

in, of bedekken met Lynwaat, onder de

Christenen , beflendjg in gebruik geblee-

ven ; en dus ook hier te Lande weder alge-

meen in zwang gebragt. Doch gelyk het

veel in had , de Duitfchen en dus ook de
Batavieren, of liever de Saxen, en Frie-

zen , welken toen , met hun vermengd,
deeze Landen bewoonden , ter bekeeringe

te brengen , en de bekeerden van hunne
Voorvaderlyke gewoonten te doen afzien;

zoo was het ook niet wel mogelyk het ver-

branden der Lyken te beletten , zonder be-

hulp van hooger Magt en derzelver vol-

ftrekt bevel. Ter dier oorzaake vond karel
de GROOTE het goed , zulks ten ftrengfte,

op ftraffe des doods, te verbieden. Zyne
Wet des aangaande luid aldus : Si quis cor-

pus defunEti hominis
, fecmdum ritumpaga-

novum , flamma confumifecerit , & osfa ejus

ad cinèrem redegerit , capite pmiatur . Dat
‘

is: ,, wanneer iemand het lichaam van een

„ overleeden Mensch , naar de wyze der

„ Heidenen, door de vlamme zal hebben

„ doen verteeren , en de beenderen tot as-

5 , fche
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,, fchc verbranden , die zal met den dood

5, geftraft worden” (*). Door deeze ge-

ftrenge Wet , wierd dan , inzonderheid by
de Saxen , het verbranden der Lyken tegen-

gegaan, en tevens de wyze van het be-

graaven der Lichaamen in hun geheel inge-

voerd. Hier by egter bleeven nogal eenigen

der oude gebruiken over. Want men bedekte

de Lyken der gemeenen , na dat ze ter aar-

de bezorgd waren , volgens de vroegere ge-

woonte, met een Heuveltje van Zooden,
en die der Aanzienlyken met Steenen ; ook
wierden ze fomtyds in een gewelfden Kel-

der gelegd, juist op die manier , zoo als de

Urnen der Ouden in de Grafkelders lagen.

Men had al vroeg hier toegefchikte Kerk-

hoven of afgezonderde begraafplaatfen , on-

derfcheiden van de begraafplaatfen der Hei-

denen , welken ’er diestyds nog waren. Zulks

blykt ten klaarfte uit een ander Artikel van

de bovengemelde Wet, Jubemus ut corpo-

ra Christianorum Saxorum ad Ccemeteria Ec-

dejice deferantur , non ad tumulos Paga-

novum

;

waar mede de Keizer uitdrukkelyk

beval , dat men de doode Lyken der Saxen

,

die Christenen waren, naar de Kerkhoven,
en niet naar de begraafplaatfen der Heide-

nen , zou brengen. Daarenboven lei men
ook meermaals , by de begraaven lichaa-

men der Aanzienlyken , hunne Wapenen
en andere kostbaarheden ; waar door ’er in

de graven veeler Vorften, als, by voor-

beeld,

CO Zie HEiNECCius, Corp. juris Cennan . in Ca-

pite de partibus Saxmce , Art, 7.
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beeld, in die van attila, alarik, chil-

derik, karel de groot, en andere, aan-

merkelyke fchatten gevonden zyn. Zulks

gaf natuurlyk aanleiding tot het berooven
der grafffccden ; en by die gelegenheid maak-

te de laatstgenoemde Keizer reeds eene

Wet tegen die misdaad. Het verdient zy-

ne opmerking , dat de Keizer , in deeze

Wetten nopens het begraaven enz., dezelf-

de benaamingen gebruikt, die de Ouden aan

hunne graven gegeeven hadden; fpreeken-

de van Tumulus , Tomba en Porticula. Tu-
mulus duid aan , een graf met Zooden be-

dekt. Tomba is een graf met zwaare Stee-

nen beflooten. En Porticula betekent een

verwelfd graf, in ’t welke men door eene

deur ingaat; nagenoeg als onze Grafkelders

;

die waarfchynlyk toen eerst regelmaatig in

gebruik gekomen zyn. Wanneer men dit

alles nagaat, kan men ’er vry gegrond uit

afleiden, dat niet tegenflaande het verbod
des Keizers , van de Lyken te verbranden

,

en zyn bevel tot het afzonderlyk begraa-

ven op de Kerkhoven , dat nogthans de ou-

de gewoonte , om den overleedenen Ge-

denktekenen op te rigten , en de Lyken
met Zooden of Steenen te bedekken , hier

te Lande in gebruik bleef. En even zoo
is de Wet, tegens het graffchenden

, over-

. éénkomftig met de denkbeelden der vroege-

re Germaanen; die, van oudsher, de Graf-

lieden voor heilig en onfchendbaar hielden

;

weshalven zy het berooven der graven als

eene heiligfchennis ftraften. Men vind ’er

nog
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nog overblyffels van in de Wetten der
Longobarden en Bojoaren, die het Graff-

worffen, Graffraub en Walaurapa noemen

:

als mede in die der Vifigothen, welken van
het berooven der graven fpreeken

, onder
den naam van Rhayraub , Raraab en Reeuw-
rof , zoö veel als Rcewroof. Dit laatfte woord
is zelfs in onze oude Keuren en Handves-
ten overgegaan ; in welken men meer-
maals leest van Recroof en Raeroof , ter aan-

duidinge der misdaad van ’t berooven der

Lyken : nadien Ree of Rae> Reeuw , Raeuw
in oud Duitsch, een Lyk betekent. Van
hier is by kiliaan Reeuwen een dood Lyk
wasfehen , Reeuwfweet , doodzweet , met
meer dergelyken. Eenftemmig met dit ou-

de gebruik, vind men ook, onder de Wet-
ten in Holland aangenomen , in het Jaar

1479, te Gouda gedrukt onder den titel

van den Saxen Spiegel , de volgende Wet:
3, Zoo wie eenen dooden zyn Graf be-

v roeft, die verboert teen pond”. Voorts

blykt het, hoe euvel men zulks opname,
uit eene Handveste , door Hertog aalbert
yan Reijeren , in den Jaare 1387 aan Wa-
terland gegeeven, waar in allemisdaadigers,

die binnen ’t jaar van wegens hunne breu-

ke niet aangefproken zyn , vrybeurtig ver-

klaard worden; ,, wtgezondert, (zegt de

„ Hertog,) moort , moortbrant , Vrou-

,, wen vercraft
,
ghewapent tegen ons felfs-

„ lyf en die Raeroof, dat is te verftaan;

„ zoo wie eenen dooden man beroofde en

„ datfyn bename:of wie een dooden Man
„ uit
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„ uit onfen Lande in een ander Land

„ voerde enz”.

Op de ovenveeging van het een en ’t an-

der kan men duidetyk genoeg bemerken,

dat veele gebruiken der oude Germaanen

,

Gothen en Batavieren , onder de regeering

van karel den grooten , nog in zwang
bleeven ; en tevens hoe men op goeden
grond bepaalen mag , dat het affchaffen der

Lykverbrandirfg , en het invoeren van ’t be-

graaven der geheele Lichaamen , ftand greep

,

omtrent het Jaar 800; toen deeze Vorst,

met de Saxen en Friefen, een verzoenend

verdrag trof, en de Christelyke Godsdienst

by hen doordrong.

Wat nu verder aangaat, de wyze, op
welke deeze begraaving der Christenen ge-

fchiedde , die vervolgens algemeen door-

gong ;
men bragt de Lyken der afgeftorve-

nen met een ftaatlyk gevolg met Fakkel-

lichten en Kruisfen , ten grave
; onder

plegtige gebeden en zegeningen , vergezeld

van Geestelyke Perfoonen, die verfcheiden

Kerklyke gebruiken oeffenden. Het draa-

gen van Fakkellichten op de begraaving,

was een gebruik van Romeinfche afkomst;

die hunne Lyken met faces 6? cere , met
Fakkels en Waskaarfen begroeven; gelyk

het dus nog onder de Roomschgezinden ge-

•bruikelyk is , Waskaarfen by de Lyken te

branden ; zoo lang zy boven aarde ftaan.

Of nu verder onze Voorzaaten
,
(want

van deezen kunnen wy thans wat bepaalder

fpreeken ?) in die eerfte verandering ,
zich

reeds
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reeds van Doodkisten bediend, dan of ze

de Lyken nog, naar het gebruik der Joö-
den en eerlte Christenen , in windfelen ge-

wonden, en dus in aarden kuilen, of met
Steenen opgehaalde graven, gelegd heb-

ben, is tot nog toe duister. Indien men
uit vergelyking mag oordeelen

, ’t geen ik

in dit opzicht gerust durf doen, dan komt
het my waarfchynlykst voor , dat het ge-

bruik der Doodkisten, zoo van fteen als

van Hout , in die dagen , te gelyk met deeze

wyze van begraaving is ingevoerd. Hetmaa-
ken van Kisten , en het geregelde gebruiken

van Hout en Steen, was toen tog overbe-

kend; en daar benevens weet men met ze-

kerheid , dat de Vorften , mitsgaders de
aanzienlyke en heilige Mannen diestyds in

uitgehoplde Steenen Kisten gelegen heb-

ben, Ten bewyze hier van ftrekken de

Steenen Kisten , naar de wyze onzer Houten
Kisten, die op verfcheiden Kerkhoven , als te

Heilo en elders in Noordholland, te Noord-
wyk en te Wasfenaar gevonden zyn ; wel-

ken thans voor drinkbakken der Paarden

gebruikt worden : hoedanig een , tot dat

gebruik gefchikt, nog dagelyks te zien is,

by het Huis te Deil , aan den Ryweg, tus-

fchen den Haag en Leyden gelegen.

Bovenal is hier omtrent aanmerkelyk , en

der befchouwinge der Oudheidkundigen
overwaardig, de konftige en niet min kost-

baare Steenen Kist van den Roomfchen
Bisfchop marcellus. Onze Beroemde Va-

derlander jan de wiTT heeft dit zeldzaa-

ms



Van HOLLAND. 1815

me gedenkftuk uit Italië en Holland ge-

voerd; ’t is voorts, door inkoop, in han-

den van den oudheidkundigen uilenbroek,
en wat laater in die van den edelmoedigen

Amfterdamfchen Schepen papenbroek ge-

komen ; die ’t eindelyk ten edclmoedigflen

gelegateerd heeft aan de Leidfche Univer-

iiteit , alwaar het, met luister geplaatst,

nog heden te zien is
;
benevens verfchei-

den Urnen , Steenen en andere waardige

Hukken der Oudheid. Jammer is ’t maar,
dat veelen van dezelven , by eene fluime-

rende traagheid in de beoeffening van zul-

ke eerwaardige gedenkftukken , ondanks

het mannelyke en pryzenswaardige doel der

Schenkers , vry wat door agteloosheid in

flegten Haat geraakt zyn , en eerder tot

eenige vertellingen van fprookjes voor de

Boeren, dan tot eene verftandige nafpeu»

ring van Griekfche, Roomfche en Vader-

landfche Oudheidkunde ftrekken ; waar toe

onze dierbaare Leidfche Hooge Schoole in

dit Huk, en in alle andere opzichten , zoo
ryken voorraad bezit , dat ze voor geene
Univerfiteit in Europa behoeve te zwigten.

Zy, wier zaak het is, en welken hier toe

door de Hooge Overheid aangefteld 'zyn,

vergeeven myne rondheid, en houden deeze

myne aanmerking voor eene vriendlyke en
eerbiedige herinnering onzer verpligtinge

,

om de welvaart en den bloei der Lèydfche
Hooge Schoole te helpen bevorderen ; waar
toe ons , zoo Steenen fpreeken konden , de

Papenbroekfche Beelden hunne diepzinnige

III. deel. Aaaaaa fpreu-
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fpreuken en opfchriften zouden voorleezen.

Dank hcbbe inmiddels de vermaarde ouden»
dorp, die ons de voornaamde Rukken met
derzelver zinduidingen befchreeven heeft;

en waar onder wy een genoegzaam uitvoe-

rig berigt van de opgemelde Marcelliaanfche

Tombe of Steenen Kist vinden. Deeze
Kist dient, met betrekking tot ons tegen-
woordige onderwerp, ten bewyze, hoe ’t

onder de Christenen , zelfs Eeuwen voor
karel den GRooTEN

,
gebruikelyk was , de

Lyken hunner aanzienlyke Mannen in Stee-

nen Kisten of Tomben te begraaven. Want
het Lyk van dcezen marcellus , in het

Jaar 310 na ’s Heillands Geboorte , in het

negende Jaar der vervolginge ondermaxen-
tius, omgekomen (*), is door de Christe-

nen der drafplaatfe ontvoerd, en in eene
heerlyke Marmer Steenen Grafkist gelegd

;

waar op verfcheiden Historiën van den Za-

dgmaaker kundig uitgebeeld daan; onder
anderen het overgeeven der Sleutels aan Pe-

trus (f) , het geneezen eener bloedvloeien-

de Vrouwe, het zegenen der Kinderkens

enz. Men kan hier uit afneemen, dat de

eerde Christenen hunne aanzienlyke Man-
nen niet flegts eenvoudig in Steenen Kisten

begroeven; maar ook in toepasfeiyke zin-

ne-

(*) Zie merula, Tyd-threfoor. bladz. 252. Ba-
RONir, Annales T. lil. pag. 44. Confer aringhu,
Rom. Subt. T. II. pag. 95.

(f) Zie Brevis legati papenbroekiani defcri[4i9 9

FR ANCISCI OL'DENDORPll , pag. 31, 32 .
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nebeelden, door kunftig Beeldwerk op de-

zelven,de Ampten en verrigtingen van den
overleedenen aanduidden : waar van nog
heden het gebruik van heerlyke Graftom-

ben , en gebeeldhouwde Zerken , in onze
Kerken is overgebleeven. Buiten dit prag-

tige Beeldwerk, verfchilt die Marcelliaan-

fche Kist ook zeer veel , in de ftoffe , waar

van dezelve gemaakt is, van die, welken in

ons Land gevonden zyn. Men maakte ze

hier eenvoudig van Bentheimer-Steen
, of

van die foort van Steenen , waar mede on-

ze oudfte Kerken gebouwd zyn; dah dee-

ze Kist is van wit Marmer , by wyze eener

Tombe gemaakt ; het welk , naar ik ver-

moede ,
eerst eenige Jaaren na den martel-

dood van marcellus gefchied zal zyn. ’t Is

althans niet te vermoeden
, dat de Christe-

nen, ftaande dien tyd van vervolging, ge-

legenheid gehad hebben , om zulk eene

pragtige Tombe of Kist te vervaardigen,

en nog veel minder om die openiyk ten

toon te Hellen. Doch laat ons wederkee-

ren tot de gewoone Kisten hier te Lande.

Meerendeels loopen de Steenen Kisten,

welken in onze Gewesten gevonden zyn

,

naar de voeten eenigzins fmaller maar
flaauwtjes , en fommigen zyn langwerpig

.vierkant; doch niet breeder , als dat ’er

even het Lyk van een Mensch in kunne lig-

gen ;
en dus vry gelyk aan onze tegenwoor-

dige Doodkisten.

Dat nu wyders de gemeene Man, wiens

vermogen niet toereikende was , om zig

Aaaaaa z Stee-
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Steenen Kisten te verzorgen , dezelve van
hout gemaakt zal hebben , is zeer waarfchyn-

lyk; en vermoedelyk zyn des de Houten
Kisten ook in die dagen in gebruik geko-

men. Een myner Vrienden is deswegens
van gevoelen, dat men de Houten Doodkis-
ten diestyds niet maakte uit famengehegte
Planken, maar uit een uitgehoolden Boom-
ftam, ter lengte en naar de maat van den
dooden ; en dat men wyders de dwars-

afgezaagde Schors tot een dek fel gebruikte.

Hy beroept zig op de voorbeelden der

Egj^ptenaaren , der Oosterfche Christenen

cn van andere Volkeren , die hunne gebal-

femde Lyken op die wyze in een ftuk houts

inflooten ; en hy voegt ’er by , dat men
hier en daar, in onze gronden, zulke Ei-

kenhouten uitgehooide Boomen aangetrof-

fen heeft. Dit denkbeeld komt my, fchoon

ik ’er by geen eenig Schryver berigt van
vinde, niet onaanneemelyk voor. Het zou
zeer wel kunnen zyn, dat de oude Land-
zaaten , die het eikenhout overvloedig had-

den, en meest met de byl werkten , zulke

Kisten voor hunne Lyken vervaardigd heb-

ben; in navolging van de uitgehooide Stee-

nen Kisten. Edog, hoe of het hiermede
zy , dit is ondertusfchen zeker , dat het

maaken van geregelde Doodkisten , niet

lang na de vastfcelling der Wetten van ka-

rel den grooten , in zwang geraakte.

Men heeft nog onlangs een byzonder voor-

beeld van dit oude gebruik gevonden , by
de ontdekking van een Kerkhof, in den

Wie-
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Wieringerwaard ; waar van de nadere Be-
fchryving, met eenige oudheidkundige aan-

merkingen, in een uitvoerig Werkje, door

den Heer paludanus opgefteld , eerst-

daags te voorfchyn Raat te komen. Dit
Kerkhof, dat ruim een derde van een Mor-
gen in den omtrek beflaat , is van zulk een
hoogen ouderdom, dat men ’er geene be-

naaming van plaats van weete , dan by
bloote gisfing. Maar , nadien het zelve

van onder de verdronken Landen , voor en
in den Wieringerwaard , ontdekt is, zoo
valt ’er geen twyffel aan, of het zal, te

gelyk met de overftrooming van alle deeze

Voorlanden , of met dezulken , die nog ver-

der in Zee gelegen hebben , verdronken zyn ;

en dus al etlyke eeuwen vóór het tydftip,

omtrent het welke wy eenige kennisfe van
de waare gelegenheid deezer Landen heb-

ben. Alle de Kisten op dit Kerkhof, dat

dus vermoedelyk aangeleid zal weezen ,

toen de Leer der Christenen en derzelver

gewoonten hier aangenomen zyn , liggen

met het voeteneinde naar ’t Oosten , en het

hoofdeinde tegen het Westen, zoo als de
Christenen nog heden begraaven. De
grootfte Kist is lang zeven voeten en drie

duimen. Zy hebben platte dekfels , en
denzelfden vorm als de hedendaagfchen

;

zyn vry fterk met pennen toegeflagen, en
voorts vast ineen gewerkt. De beende-

ren , in dezelven gevonden , zyn gelyk aan

die der gemeene maat; en dus niet van Reu-
zen, zoo als het heerfchende wangevoelen

A.aaaaa 3 daar
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daar omftreeks wil
; ’t geen men in het werkje

van den opgenoemden Autheur uitvoerig

en overtuigend ontzenuwd zal vinden.

Vermits nu deeze Begraafplaats van een

hoogen ouderdom is, zoo ftrekken de al-

daar gevonden Kisten , door het Zeewater
doortrokken en tot op onze dagen bewaard

,

(buiten het welke zy naastdenkelykal voor-

lange vergaan zouden zyn,) tot een onte-

genzeggelyk blyk van de overoude wyze
van ’t begraaven onzer Voorzaaten in Hou-
ten Doodkisten. Maar by deeze ontdek-

king doet zig , omtrent die zelfde Land-
ftreek, ecne nog byzonderer op; die ik my
niet mag laaten ontflippen, en mede door

den yverigen en Vaderlandlievenden onder-

zoeker, den gemelden Heer paludanus,
opgemerkt is.

Men heeft naamlyk op het Koegras , om-
trent Huisduinen en de Helder gelegen,

tegen of digte by Torp, dat aldaar een hoo-

ge heuvel is, dien men ook Terp noemt,
eene menigte, of, om de fpreekwyze van

myn geleerden Correfpondent te gebruiken ,

eene vergadering van Lyken van groote en

kleine Menfchen, waar onder ook Kinde-

ren, gevonden. De overblyffels deezer Ly-

ken liggen dwars, naast, op en over elkan-

der, zonder Kisten: en zulks geeft fommi-

gen aanleiding om te denken, dat men dc-

zelven te houden heeft voor verdronken

Lyken, die aldaar door den hoogen Wa-
tervloed aangetpoeld zyn. Maar dit gevoe-

len heeft niet veel beredeneerde waarfchyn*

lyk*

\
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lykheids; nademaal het bekend is, dat een
verdronken Menschlyk Lichaam niet heel

vlot zelfs onder water dryft , en doorgaans

op den bodem blyft liggen. Ook zou zulk

eene aanfpoeling van zoo veele Lyken,
over en naast-elkander

,
juist zeer byzon-

der, tegen de gewoone drift van ’t Water,
daar ter plaatfe moeten voorgevallen zyn:
veel waarfchynlyker is het, dat ’er dan ins-

gelyks elders, daar omftreeks , meer ver-

flrooide Lichaamen gevonden zouden wor-

den. Zoo men hier cgter op eene plaats-

lyke verdrinking van zoo veele Menfchen
denken moet , zou het , naar ons inzien

,

beter met eene gezonde redeneering over-

éénftemmen, als men op eene gelyktydige

verdrinking dagt ; welke in deezervoege

zou hebben kunnen gefchieden : Hel dat

deeze Torp
,
gelyk de Oudheidkunde be-

vestigt, eertyds een VJieberg tegen hooge
Watervloeden ware ; dat ’er eene menigte

van Menfchen , in zulk een geval, opge-

vlooden zy ; dat de vloed buitengemeen

hoog, zelfs tQt boven cteeze hoogte, klom;
en dat daar door Man en Muis , zoo als

men zegt , op de plaats gebleeven zy.

Noordholland heeft meer dan eens, helaas!

foortgelyke lotgevallen ondergaan
; en men

heeft ze^, (de Alrnagtige God verhoede het

genadigst !) ook nog wel in onze dagen te

dugten.

Deeze gedagten komen ons het aanneem-
lykfte voor, of men moest hier nog eerder

denken aan de gevolgen van oorlog en

Aaaaaa 4 wreed-
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wreedheid. Men weet dat de bittre wrok
der vroege VorRen en laatere Graaven,
benevens die der Geestlyken tegens de
onoverwinbre en vryheid befchermende
Westfriczen, of de oude vereenigde Frie-

zen, menigmaal alles, wat ’er in de eene
of andere hardnekkige plaats gevonden
wierd, over de kling deed fpringen: of dat

’er wel eens, zoo als het moedig Haarlem
ondervond , honderden aanéén gebonden,
in de wateren verdronken wierden. In der-

gelyke gevallen kan zulk eeneonregelmaad-
ge ligging der Lyken,als hier ontdekt is, na-

tuurlyk plaats hebben. Zoodanig iets komt
my althans waarfchynlyker voor, dan het

vermoeden dat men die ligging der Lyken
voor een natuureigen gebruik der Natie zou
hebben te houden. Evenwel zou hier nog in

bedenking kunnen komen , of men ook , met
de vastRelling der Christenwetten, de Ly-
ken der zulken, die men nog aan de oude
Vaderlandfche Heidenleere verknogt vond,
op eene onregelmaatige wyze , buiten de

gewyde Kerkhoven , onagtzaam , zonder

op het Oost of West te letten, deede be-

graaven. En wie weet het , of ’er ook
misfehien een byzonder gebruik by eenigen

byzonderen Ram of maatfehappy plaats ge-

had hebbeV Indien men dit recht wiste, zou
men ’er een kenteken van onderfcheiden

Volkeren uit kunnen opgeeven. Zoo be-

fliste de wyze solon, uit de ligging der

Lyken, het gefchil tusfehen die van Athe-

nen en Megara; toonende dat het Land,
waar
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waar over zy twistten , den Athenienzeren

toebehoorde ; om dat de Lyken , volgens

de Atheenfche wyze , van het Oosten naar

het Westen lagen ; waartegen die van de Me-
garerizers naar ’t Oosten gekeerd waren.

Naar deeze opmerking zou hier zekerlyk,

zoo die laatfte begraaving , volgens een ge-

regeld Volksgebruik
,
gefchied zy , eenig ver-

fchil van Natie , by de eerstgenoemde ont-

dekte begraafplaats in den Wieringerwaard

,

in bedenking komen. Men neeme deeze

uitweiding, om de byzonderheid der ont-

dekkinge, ten goede.

Uit de oudfte en geloofwaardigfte getui-

genisfen, dus verre getoond hebbende, dat

het gebruik van de Lichamen in hun ge-

heel , en in Houten Doodkisten , te be-

graaven , hier te Lande al vroeg en daadelyk

,

na ’t invoeren der Christen Leere in zwang
geweest is ; kunnen wy nu zeer gevoege-

]yk overgaan tot het befchouwen van de ei-

gentlyke hedendaagfche , zoo natuureigen

als overgenomen gebruikelykheden. In-

dien wy ons hier, in eene tydperkkundige

Verhandeling over de verfchillende gewoon-
ten wilden inlaaten , zouden wy , buiten

eenig nut, zeer breedvoerig worden. Liever

keeren wy ons , kortsheidshalve , terftond

tot de tegenwoordige gebruiken ; in welker
. befchryving wy zoo veel van de oude oor-

fpronglyke gebruiken zullen invlegten, als

ter ophelderinge , of ter verlustigende uit-

fpanning, gefchiktlyk gcfchieden kan.

Aaaaaa 5 Wan-
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Wanneer een Mcnsch hier te Lande aan
den oever des doods fchynt te naderen , of
alle uiterlyke tekenen van het dreigende

flerflot daar zyn , dan is het gebruikelyk de
Naastbeftaanden byéén te roepen. Zoo de
flcrvende nog vatbaar is voor Christly-

ke opwekkingen , dan word ’er fomtyds een
Leeraar , of Krankenbezoeker by geroe-

pen; om hem tot vasthouding aan het ge-

loof te vermaanen , en door gebeden te

verfterken. By de Roomschgezinden ge-

fchied zulks, gelyk bekend is, na ’t afnee-

men van de Biegt, en ’t geeven van de Ab-
folutie, of het toezeggen van de verge-
ving der zonden , met een eerbiedig gebruik

van het Heilige , en ’t waarneetnen der

verdere Kerkplegtigheden. Onder de Lu-
therfchen word ook den kranken het Avond-
maal nog wel toegediend ; doch zulks is by
de Nederiandfche Kerk niet in gebruik.

Zelfs neemt heden het Erankenbezoek, als

of het fchande ware de oude gewoonte van
eerbiedige Godsdienstoefening voor het

fterfbedde te onderhouden, zeer flerk af.

De Leeraars worden, by verre de meeste

Aanzienlyken ,ten dien einde niet gehaald;

en zy komen zelfs fchaars by de geringer

Gemeente ;
vooral in de Steden , daar ’er

geëxamineerde Lieden toe gefield zyn, wel-

ken men Ziekentroosters of Krankenbezoeker

s

noemt. Dan deezen hoort men al dik-

werf, uit een hoogmoedig grondbcginfel y

den zïeltoogenden harde woorden , in plaats

van zagte troostredenen , toeduwen : en zy
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fpreekcn veeltyds met een fterker gezag, de kol-

dan een geoeffend , zagtmoedig Leeraar in LAND-

zulk een geval doen zou. Misfchien ver-

beelden zig zulke Ziekentroosters, uit de

gelykheid hunner kleedy met die der Leer-

aaren , dat ze ook, min of meer, eenig

recht tot het gebruik der Kerkelyke Sleu-

telen hebben. Ondertusfchen bevinden ’er

zig evenwel , onder die geenen , welken dat

Ampt bedienen , ook waarlyk braave en ge-

oeflende Mannen, die aan den anderen kant

de zuimagtige Leeraaren in dit ftuk be-

ichaamen : die hunnen ftervenden Broeder

met den zoeten troost der zagtzinnige Eu-
angelieleere , met liefderyke , zagte gemoeds-

neigende en gedweemaakende heilwoorden,

als ’t ware zalven; en ’t klamme doodzweet
in een verzagtenden balfem Gileads hervor-

men. Wyders Haat hier omtrent nog aan

te merken, dat deeze gewoonte, van een

Leeraar by den ftervenden te roepen ,

fchoon dezelve , als gezegd is , waarfchynlyk

door de toeneemende kleenagting voor uit-

wendige Godsdienstplegtigheden , in de Ste-

den , veelal buiten gebruik geraake , even-

wel ten platten Lande , zoo wel by de

Leeraars als by de Leeken , in hoogagting

gehouden word. Daar leeft, daar heerscht

nog de oude eerbied voor de Godsdienftige

.
gebruiken. Het word een Leeraar op een
Boeren Dorp, vooral aan den Overmaas-
fchen kant , en in Noordholland

,
(want al-

daar is men ’er buitengemeen op gefield,)

hooglyk tot fchande gefproken ,
als hy hier

in
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in nalaatig geweest is, zelfs by alleronge-

oeffendRe en armflc Leden der Gemeente.
Ja ’t is ’er zoo mede gelegen , dat men
hieromtrent, ten platten Lande, tot een
ander uiterRe loope. Veelen onzer een-

voudige Landlieden fchynen te meenen

,

dat de Zaligheid van den overleedenen ’er

aan gehegt is ; fchoon de belydenis der

Hervormde Leere de vergeeving der zon-

den in geenen deele verbinde, aan de al of
niet gedaane voorbidding eens Leeraars ;

als welker genaderyke fchenking alleen Go-
de toekomt. Dan dit denkbeeld van de
verdienstlykheid dier Voorbiddingen , dat

de onkundigen onder onze Natie nog al

vry Rerk voeden , is naastdenkelyk een
overblyflel van de Roomfche Leer , dat

hier zeer algemeen , en mogelyk meer dan

elders, zynen invloed behoud. Men Relt

zig althans bloot aan den haat van fommige
Huisgezinnen; indien men , al heeft de Man
of Vrouw, Vader ofMoeder, allerwoestst

geleefd , zulk eenen voor onzalig wil hou-

den , die flegts op zyn fterfbedde met den

Lceraar of Ziekentrooster gefprooken heeft.

En zeker, wien valt het niet bitter, zulks

van zyne Nabeflaanden te hooren ; daar wy
allen natuurlyk hoopen onze Vaderen in

een zaligen Rand te mogen ontmoeten. Dit

is een Nationaal denkbeeld , waar in zig nog
een zweem van de oorfpronglyke Natie

vertoont. Het was reeds den ouden Bata-

vieren eigen; diezekerlyk, fchoon hunne
kundigheden met veele wangevoelens ver*

ge-
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gezeld waren, over de onbegrypelyke God-
heid en de onftervelyke Ziel verheven
dagten; en vastlyk geloofden, dat zy hun-

nen afgeftorvenen , hier namaals , weder
in een gelukkiger Hand zouden ontmoeten.

Dan dit in ’t voorbygaan.

Buiten dit opgenoemde gebruik , is men
verder, als een Mensch daadelyk, zoo als

men zegt, op het derven ligt, gewoon,
de naaste gebuuren insgelyks te doen roe-

pen. Dit was zelfs van oudsher de eisch

der Wet; zoo luid, om een gereed voor-

beeld , my ’t naast aan de hand , by te bren-

gen, in de Gebuurwetten der Stad Ley-
den, de achtentachtigde Keure.

€0 1 toeïcber tpöt eentcf) $erfoon/ ’t

3P jon cft of out/ op 3pn berfcfjepben of
fterben ïepb/ 3&o ï$ bc gene / bit ’t l$ui$

opïjoubt/ geïjouben (al£ naer outser ge^

iuoonte) bt gebupren/ baer omtrent tno-

nctibe/ tnne te roepen of fulcft$ te boen
boen/ om bp ’t fterben ban ben selben

^erfoon tegentooojbtg te 3pn/ ten epn-

be aïie guaet naerbencben macjfj tuerben

getneert/ op poene fo fp bt§ berfuim-
ben/ ten beïjoebe ban be gebuprte te ber*

beuren umnttcö^tupber|/boben’t rttïft

ban ben ïpeer (|c* Dit is derhalven een
gewettigd gebruik.

Daarbenevens word het

,

by onze wel-

denkende Ingezetenen , voor Christelyk en
ten hoogde pligtmaatig gehouden

, dat de
Kinderen en de Vrouw of Man van den

ftervenden Perfoon,in die omdandigheden

,

den
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den laatften kus geeven , en den zegen van
den ftervenden ontfangen. Ook is het,

zoo ik zeer wel weet, by de meesten van
den Burgerftand, en genoegzaam by alle

onze Landslieden gemeen, een affcheidskus

van den ftervenden te neemen; en dien

,

als hy geftorven is , de oogen te fluiten
, of,

gelyk men dit bepaaldlyk noemt , te lui-

ken. Van daar zingt moonen , in zynen
Lykzang , op den dood van Mevrouwe
GERHARDA DAAMS

:

Opdat de droeve Kamenaar

Uw vrolyke, doch kervende oogen

Zou luiken, daer uw Rille geest.

Ten Lichaeme uit om hoog gevaeren,

Verzeld van Ziele- en Englenfchaeren,

Ter bruiloft gaet op ’t hoogfte feest.

Op dit gebruik doelt ook brand, als hy,
in zyne vertroosting aan ph. van limborch
over den dood van deszelfs Echtgenoote,
ELTZABETH VAN ZORGEN , Zegt

:

ö Waarde Vrient, hoe is de band gebroken,

De band des Echts, die u zoo vast verbondt?

Gy hebt ,
helaas , uws Egaas oog gelooken ,

Zo haast, zo vroeg, in ’s levens Morgenftont.

Dit oogluiken dergeftorvenen gefchied door-

gaans, gelyk aangeduid is, door de Bloed-

verwanten, onder ’t geeven van een kus;

en men houd het als nog voor een dierbaa-

ren zegenwensch, by gelegenheid van Jaar-

wenfchen , Bruiloften , zoo Zilveren als

Gou-
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Gouden, den Vrienden toe te wenfchen,

dat hunne Kinderen hen al kusfende de 00-

gen mogen luiken. Men vind, dat dit ge-

bruik den Ouden reeds heilig was. Zoo
wierp zig Jofeph op zyns Vaders aangezigt

;

hy weende over hem , en kuste hem . Genefis

L. vs. 1. De Grieken en de Romeinen
fielden zeer veel in ’t volvoeren van dee-

zen pligt; ter welker oorzaake homerus,
virgilius en ovidius ’er dikwerf duidelyk

van gewaagen. Ten aanzien van het luiken

der oogen ,
ftrekke dit voorbeeld uit ovi-

dius, in zyne Klaagdichten (*) , aan zyne

Huisvrouwe:

Supremoque die notum fpeftantia caelum

,

Texisfent digiti Lumina nostra tui.

Dat is , met het even voorgaande , naar de

vertaaling van valentyn : „ Og ! waart

,, dat ge met myn leven, maar myn dood

„ betreuren most, en gy door myn affter-

„ ven weduwe gelaten waart! Dan zou de-

„ fe geest door u pligt in zyn Vaderland

5 ,
verhuist hebben , vriende traanen myn

3, koude borst befproeit, u duimen in myn
5 ,

laatfte uir myn oogen, beflarende haar

,, bekenden Hemel ,geluikt hebben”.

En dus was, ten opzichte van ’t kusfen,

Livia te beklaagen, om datze aan drusus,
haaren Zoon (f) , den laatflen kus niet

had

Ovid. Trist. Lib. IV. Eleg III. ad Conjugem .

(t) Albinovanus in Epicedio de livia.
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had kunnen geevcn
; waar op de Romeinen

zeergefteld waren; geloovende fommigen,
dat ’er , by deezcn laatften kus , een overgang
of liever eene mededeeling der Ziele plaats

had. In dien zin vertaalt vondel de woor-
den , welke viRGiLius de Zuster van dido ,

by deezer dood (*) , in den mond legt,

zeer wel

:

Dat ick de wonden wasfche , om , zo ’er noch verftant

En lucht en adem zweeft, die met myn mont te

vangen.

Dus ftyghtze al kermende , met kommer en verlangen,

Den houten ftapel op, en koestert, in dien noot.

Omhelst de hallefdoode en pooght op haren fchoot

Met haar gewaat ’t zwart bloet al kermende te

droogen.

De ftervende verpynt zich haer gelokene oogen

Eens op te liaan , enz. •— —

•

Uit deeze Haaltjes kan men genoeg zien

,

hoe die oude Volkeren gewoon waren,
den ftervenden Bloedverwant den Jaatften

kus te geeven, en deszelfs oogen te luiken.

Even zoo was ’t by hen gebruikelyk den
ftervenden zynen Ring of Zegelring af te

neemen , zoo dra ’er de adem uit was. Van
daar fpreekt plinius , van morientibus reli-

gione quadam annulos detrahere (f) , den

ftervenden Godsdienftiglyk den Ring af te

neemen. Zulks heeft ook onqer ons by vee-

len

(*y Vondel, Eneas. IV Boek.

(f) Phnius, L . XXXIII. Cap. I.
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Jen plaats; doch gemeenlyk worden deeze

Ringen door de Waaders afgenomen
, en

den Vrienden bezorgd ; ook laat men ze

wel aan de hand der dooden blyven.

Wanneer de Ziel eindelyk het Lichaam
verlaaten heeft , en men na den laatften

fnak geen tekenen van leeven meer be-

fpeurt , laat men het Lyk eenige oogenblik-

ken liggen. De een of ander, nog twyffe-

lende, of ’er leeven in zy, voelt met de

hand wel eens op de borst, of houd dien

over den mond, om te ontdekken of ’er

nog eenige flaauwe polsflag of adem te be-

fpeuren zy. Veelt5?ds hou'd men ook een

Spiegel over den mond, om daar op den aan-

flag des adems te ontdekken ; en als men
zoodanig iets gewaar word , vermoed men
dat ’er nog eenig teken van leeven zy : doch
men word hier in dikwils door andere Li-

chaams uitwaasfemingen misleid. Als men
ten laatfte wel verzekerd zy , dat het een

dood Lichaam is , dan vertrekken de Naast-

beftaanden in eene andere Kamer; en twee
van de naaste gebtiuren of wel meerder,

die dan mede in het Sterfhuis verzogt wor-

den, blyven by het Lyk; om het te reini-

gen, te ontkleeden, en de IVaade
, of het

Doodgewaad ,aan te doen. Men noemt dee-

zen, uit hoofde der opgemelde benaaminge
van het Doodkleed, JVaahuuren

;

en wan-
neer men iemand , althans in Rhynland , als

zyn allernaasten gebuur wil aanduiden, zegt

men, het is myn IVaa-Gehuur , IVaabuur.

Oudtyds wierden dezulken, die de Ree of

III. deel. Bbbbbb het
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het doode Lyk ontkleedden , op eene derge-

lyke wyze genoemd Reewers of Raawers 9

Raauwjlers of Reeuwfters. En deeze ver-

pligting van Waabuur is by veelen zoo hei-

lig , dat het iemand , hoe vermogend hy
ook zy, tot een fmaadlyk verwyt verdrek-

ke , als hy zich deeze verrigting
, of ten

minde zyne tegenwoordigheid
, by het der-

ven zyner gebuuren , onttrekt. Dit gebruik

heerschte bovenal ten derkde by den Bur-

ger- en Boerendand; doch de Grooten be-

kreunen zig veeltyds des niet. Zy geeven

,

waarlyk , maar al te veel reden, om te den-

ken , dat de vreeze des doods , en de ake-

lige omdandigheden , of, als ik ’t eens rond
uit mag zeggen , de herinnering van ook
eens van haaren grooten daat , eer , aan-

zien en rykdommen te zullen moeten fchei-

den, te veel ontroering in hunne denkbeel-

den verwekken, om zig voor ’t Sterfbed

van een eerlyk Godvrugtig Burgerman te

vertoonen. Ja, dat meer is, veelen ont-

houden zig van het Sterfbedde hunner
Naastbedaanden ; en ’t gaat zelfs by fom-

migen zoo ver , dat ze ’t beneden de hofly-

ke daatlykheid houden, iemand anders dan

eenige Bedienden by den dervenden te laa-

ten. Men neemt onder dezulken , even als

of men eene Saletvizite afleide , affcheid

van den zieltoogenden , en begeeft zig uit

den huis, by den eenen of anderen zyner

bekenden; of gaat, in navolging der Fran-

fchen, naar buiten, uit vreeze dat men ee-

nige fmet van den Zieken zou overneer

men;
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men; doch liever, om zig ook in die ge-

vallen, door eeneliooffche Mode, van het

Gemeen te onderfcheiden. Maar, wat men
ook ter verfchooninge hier van moge by-

brengen , zeker is het, dat zulk een gedrag,

door rechtfchapen cn weldenkende Hollan-

ders, met rede berispt word. Roemwaar*

diger was het gedrag onzer Voorvaderen;
toen ’t der Natie als een byzondere Lof
toegerekent wierd , dat ze den ilervenden ,

tot op zyn allerlaatfte oogenblik
,
getrouw

byftonden: ’t geen het oude Hollandfche

fpreekwoord ,
Men kent een Vriend in nood

en dood , ten kragtigfte te kennen geeft. De
traanenzyn, ’t is waar, dikwerf bitter; en
Vrouw, Man, Kind of Broeder

, den fter-

venden hartlyk beweenende , mogen zig

wel eens een weinig afzonderen
; doch zy

behooren hem niet geheel te verhaten. De
treurigen en beangften by te blyven , en
hen te troosten , is een rechtaartig blyk

van een Christen hart; en wien voegt dit be-

ter dan den Naastbeftaanden en Gebuuren ?

Salomo agtte het reeds, in zynen tyd, beter 9

te gaan in het Klaaghuis dan in het huis der

Maaltyden (*) ; by onze Batavieren was het

beweenen der dooden eerlyk; en onze Hol-

landfche Burgerflaat houd het nog heden

voor één der dierbaarfte pligten , het treu

-

. rende Huisgezin als Waa-Gêbuur by te

Haan ;
fchoon de Grooten zulks ontwyken

,

en

(*) Pred. VII. 2.

Bbbbbb 2
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en dien pligc door huurlingen of arme ge-

buuren laaten uitvoeren.

Wat nu verder, om voort te gaan, dit

waaden betreft, het zelve beftaat hierin.

Men ontkleed den dooden , vóór dat het

Lichaam verflyfd is, geheel naakt, wascht
het Lyk af, trekt het een Hemd aan, en
zet het eene Muts op. Het hier toe behoo-
rende Linnengoed is by de meeste Burgers

altoos in gereedheid; ja eerlyke arme Lie-

den , by welken men naauwlyks iets aan

den wand vind , zullen ’t uit den mond
fpaaren , om het vereischte tot eene Dood-
waade te hebben. Onder onzen Boeren-
ftand houd men altoos een nieuw Hemd en

’t verdere noodige Linnen in de Linnen-

kas; en men zal het zelve nimmer bezigen,

zoo ’er niet een ander gereed zy. Zulks had

ook al van oudsher by de Romeinen plaats,

die naauwkeurig zorgden voor de kleedy

der dooden ;
welken zy , na dat het Lyk

gewasfehen en met welriekende zalven ge-

fineerd was , den dooden aantrokken ; be-

ftaande dezelve veelal in zoodanig een wit

Kleed , als de overleedene in zyn leeven

gedraagen had. Het komt heden , by vee-

len onzer aanzienlyken , al vry fterk in ge-

bruik, om den dooden niet te ontkleeden,

noch te wasfehen ; maar hem in die klee-

ding, waar in hy geftorven is, te laaten.

Men legt zulk een Lyk , als ’t van een
Manspcrfoon is, met eene daar toe gemaak-

te Rouwjapon, en, zoo ’t een Vrouwen-
Lyk zy, met een witten Schoudermantel en



van HOLLAND. 1835

Onderrok met zwarte Brikken, in de Dood-
kist (*). Op fommige plaatfen gaat dit zoo
ver, dat men den Heeren hunne beste Pa-

ruiken op ’t hoofd zet, of wel volftrekt

nieuwe Paruiken voor hun doet maaken,
om ’er mede in de Kist te liggen. Indien

deeze belachlyke gewoonte voortgang heeft

,

en men dan vervolgens, gelyk ligtlyk ge-

beuren kan , ook de Coëffures in agt be-

gint te neemen , zullen zekeriyk de Hoofd-
einden der Doodkisten langer moeten val-

len; als men een Jonker in eene Cacatoe

Coëffure, en eene Dame, als eene Sulta-

ne opgehuld , in de Kist moet leggen. On-
dertusfchen blyven by de rechte Hollanders

,

die zulk eene Doods-Hovaardy met reden

wraaken , zoodanige gebruikelykheden ver-

agteljde : en men oordeelt het veel gevoe-

gelyker, den dooden genoegzaam als een
Gaapenden te kleeden, in navolging van het

gebruik der eerfte Christenen , die zulks

natuurlyk, eerlyk en deftig oordeelden.

Als nu de doode dus gewaad is, legt men
hem gemeenlyk in dit Doodsgewaad op
Stroo; meestal in dezelfde Bedftede, waar

in hy geftorven is, fomtyds ook op eene
Rustbank, en in huizen van een kleenen

omtrek wel op den grond. In Braband
pleeg

Zoo fchynt het ook oudtyds by eenige Ger-

maanen gebruikelyk geweest te zyn , de dooden
zelfs met kostelyke Kleederen te begraaven

;
dat te

meer aanleiding gaf tot Graffchendery. Zie sicca-

MA de 11 . Frific . Fol. 146. in notis.
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pleeg men de Lyken op eene rolmat te leg-

gen ; en , zoo men op de afbeeldingen van
cenige Hollandfche Tekenaars Haat moge
maaken , dan is zulks in vroegere dagen ook
alhier gebruikelyk geweest. In dit leggen

der Lyken zyn de gebruiken zeer verfchil-

lende. Men heeft plaatfen
, daar men , in

het uitftrekken der armen , ten opzichte

der Sexe, onderfcheid maakt. De Mannen
hebben de armen langs het Lyf, maar de
Vrouwen dezelve kruiswyze over een lig-

gen ; elders ontmoet men het tegen overge-

R:elde;en op andere plaatfen neemt men dit

onderfcheid niet in agt. De Roomfchen leg-

gen de handen der geftorvenen meest altoos

famen , als ’t ware in eene biddende geftalte.

In de zestiende en zeventiende Eeuw was
dit, onder de Hollanders, het algemeene

gebruik; en men vind nog, ter dier oorzaa-

ke, verfcheiden Grafzerken, op welken de

Perfoonaadjen met de handen te famen, als

biddende , afgebeeld zyn. By voorbeeld

de Dogter van aldegonde te Delft, en

jusTiNüs van nassauw met zyne Gemalin-

ne te Leyden. Met dit leggen van ’t Lichaam
op ftroo ,

draagt men tevens zorg , dat de

Mond en de Oogen geflooten blyven ; zoo

door het plaatfen van een opgerolden doek

tegen de Kin , als het leggen van koperen

Duiten op de Oogen. En dit gebruik van
Duiten is misfchien afkomftig van zekere

gewoonten der Ouden, om penningen in

den mond of in de Kist der overleedenen

te leggen. Wyders word het Hair uitge-

kemd,
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kemd, de Baard der Mannen gefchooren,

en de VJegten der Vrouwen beboorelyk op-

gemaakt. Dus heeft men , in de ontdekte

Graven, in de Franfche Kerk, in ’s Ha-
ge ,

het hulfel der Landgraavinne jacoba
van BEYEREN,nog in zyn geheel gevlogten

gevonden. ’Er zyn ook plaatfen , in welken
men de Hairen der Vrouwen, lang uitge-

kemd, over de Schouders neder laat han-

gen , naar de wyze der ouden ; die ze meer-

maals op de Borst uitfpreidden. Veelen
leggen den Kam , waar mede de dooden ge-

kemd zyn , naast het Lyk , en dezelve word
vervolgens mede in de Doodkist geflooten;

uit een zeker bygeloof , dat de Hairen van
den geenen , die ’er zig naderhand mede
mogte kemmen, zouden uitvallen. Gemeen-
lyk laat men de dus op ftroo gefchikte, of,

zoo als men zegt , afgeleide Lichaamen
vier- en-twintig uuren, of tot dat de Kist,

waarvan de Timmerman daadelyk de maat
neemt, gemaakt is, liggen. Op veele plaat-

fen is deeze tyd van op ftroo te liggen wet-

lyk bepaald; waaromtrent de bovengemel-
de Keure van Leyden aldus luid.

Men jaï alle afgefto?ben Sïtcïjamen/

na bat be feïbe gefto|tien jpn/ op ftroo

ïaten ïeggen :foo men bat noemt) ten

mtnften ttoaaïf upren / fonöer bte baer

• booten te mogen tnbe©oobht$teïeggen/
’t toeltft ooc& niet en faï mogen toerben

gebaen/ ban ten mtnften baer ïsp jpnbe
ttoee $erfoonen/ ben afgeftojbenen breemt
jpnbe/ op poene ett3*
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Uit den inhoud dcezer Keure blykt, dat

dezelve gemaakt is , om misverftand en
misbruik voor te komen. Dezelve ftrekt

wel inzonderheid ter verhoedinge van haa-

telyke gevallen; of ook fomtyds de dood
van den overleedenen ,’tzy uit Familiehaat

,

of geldzugt, door een of ander der familie

mogte verhaast, of dien, flerk gefproken,
den dood toegebragt zyn. Hierom moe-
ten ’er ten minfken twee Perfoonen, den af-
gejiorvenen vreemd, dat is, niet in den bloe-

de beltaande , by het op ilroo leggen te-

genwoordig zyn ; te weeten, als getuigen,

dat de afgeleide natuurlyk geilorven was.

Daar benevens bepaalt dceze Keur wyslyk,
dat men den afgeleiden ten minften twaalf

uuren op Ilroo zal laaten liggen; om daar

door met alle mogelyke zekerheid te wee-
ten , dat dezelve vvaarlyk dood is. Men
heeft hier omtrent wel eens misdagen be-

gaan , en ’t is meermaals gebeurd , dat

Menfchen, die voor dood afgeleid waren,
weder bykwamen ,

en zelfs nog lange daar

na geleefd hebben; ja, men vind voorbeel-

den van gemeende afgeftorvenen , die , reeds

begraaven zynde, als herleefden , en, na
het openen van de Kist, uit het Graf ver-

reezen; gelyk dit, onder anderen, van ze-

kere Keulfche Vrouwe bekend is. Men
heeft op een Graf te ’s Hertogenbosch , zoo
als my medegedeeld is , het volgende Graf-

fchrift van zekeren Knegt , die , begraa-

ven zynde, geroepen had, geleezen.

Ai
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Als deezen Knegt voor dood begravcr.^yas ter fïeed

,

Hy riep in ’t Graf', dog men deed

Hem piet ras op en los

;

Des ftarf hy tweemaal;

God geef hem Hemels praal

!

Eene der aanmerkelykfte gefchiedenisfen

van die foort ontmoet men in cats Graf-
Huwelyk ,* en ’t aldaar gemelde word by
fommigen voor een waaragtig geval

, in de
Nederlanden gebeurd, gehouden. Men had
naamlyk eene jonge Vrouw, zoo men vast-

heide, overleeden zynde, begraaven. Een
haarer oude Minnaars , die haar , fchoon

reeds getrouwd, en nu overleeden , nog te-

der beminde, bekroop de Luim, om den
Koster om te koppen , op dat hy den doo-

den nog een laatflen kus mogte geeven.

Een vreemde gril voorwaar! doch waar toe

is de liefde niet al in haat! (Zeker Dich-

ter liet wel een Vrouwenhair zyner over-

leedene Echtgenoote in ’t goud zetten.) De
bovengenoemde Minnaar aan ’t Graf geko-

men en de Kist geopend zynde , vond nog
leeven in ’t voorwerp zyner liefde; hy toog

haar uit het Graf, en bragt haar, toen zy
tot volkomen gezondheid herfteld was , eer-

lyk en ongefchonden weder by haaren Man.
Doch deeze, hier door verfchrikt , ftierf

kort daar na, en de Minnaar huwde ver-

. volgens met die uit het Grafverreezene We-
duwe. Dit geval , door den Vernuftiger!

cats in zyn Trouwring geestig berymd (*)

,

is

(*) Zie cats Grafliefde .
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de hol- is zeker ééfi der flerkften, die men kan by-
land- brengen; dan men vind ’er meer van dien

natie aart befchreeven ; en ik zelf weet verfchei-

dcn voorbeelden van gewaande overleede-

nen , welken bygekomen zyn , na dat ze
alïede op ftroo Jagen , en zelfs gekist wa-
ren; doch nadien zulke gevallen ook elders

genoeg bekend zyn, zal ik ze flegts voor-
bygaan. Loflyk is derhalven de Wet, van
geen dooden te mogen kisten of begraaven

,

voor dat men vaste tekenen des doods
heeft. En met het hoogfte recht is onze
menschlievende Natie deswegens , in een
byzonder opzicht, te roemen, daar zy de
eerfle geweest is, die by uitflek voor het

behoud veeler Menfchen gewaakt heeft;

door te bewerken , dat men lchielyk ver-

flikte Lichaamen niet meer zoo onvoorzig-

tig voor dood verklaart ; maar eerst alle

mogelyke poogingen aanwend, om, door
natuur en konst, het vermoedelyk flilflaan*

de leeven weder op te wekken. Ik bedoel

de pryzenswaardige edelmoedige Maatfchap-

py , tot reddinge van drenkelingen en ver-

flikten , aan welke reeds veelen , die men
eertyds voor dood gehouden zou hebben,
het herflellen hunner onderdrukte leevens-

vermoogens te danken hebben. Eene in-

rigting , die door onze wyze Overheden,
met affchaffing van ’t oude gebruik, om de

Lyken der Drenkelingen op den wal of oe-

ver te laaten liggen , met waare erkente-

nisfe, beantwoord en befchermd is gewor-

den; ja, waar in het trotfche Engeland,
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dat meerendeels alles, wat onze Natie uit-

vind of doet, met een oog van veragting

aanziet, ook onze braave Vaderlanders ge-

volgd heeft. Trouwens, wat is ’er voor
een weldenkend Christen verrukkelyker

,

dan een dooden aan zyne Bloedverwanten
weder te geeven! Ik voor my betuige, in

myn geheelen leeftyd
,
geen zieltreffender

oogenblik beleefd te hebben, dan dat, toen

ik, op het fpoor deezer Maatfchappye
, een

voor dood gehouden Dogtertje in de armen
van eene raadelooze Moeder en troostloozen

Vader heb mogen overleveren. Alle deeze

en foortgelyke zoo oude als nieuwe fchik-

kingen , ter voorkominge van het te fpoe-

dig begraaven,zyn zekerlyk zeer te pryzen.

Dan , laat ons ons onderwerp vervolgen.

Intusfchen dat de doode op flroo ligt,

word de Kist klaar gemaakt, en het Lyk
word vervolgens , na dat de gevorderde tyd

verflreeken is, gewoonelyk door de Tim-
merlieden ,

die de Kist brengen
, in dezel-

ve geleid; maar als ’t eene Vrouw is, ver-

rigcen zulks , by eerbaare Burgers , de Vrou-
wen , die het lichaam gewaad hebben

; en
’er als dan een fteekpenning voor ontvan-

gen. Wat onze Doodkisten aanbelangt, ze

zyn heden meestal van ’t zelfde fatfocn, uit

zes Planken faamgefteld : waar op huyghens
geestig doelt, als hy zegt:

Mag m’hem de moeit niet wel bedancken.

Van uit de wieg tot dat men fterft,

Voor al den buit, die m’endlik erft,

Een ftukje Lynwaeds en zes plancken.

Voor
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Voor twee of meer eeuwen fchynen dezel-

ven egter een anderen vorm gehad te heb-

ben. Het is althans , uit veele oude Schil*

deryen, Printen en Tekeningen van ouder
dagen, als mede uit eene zwaare Eiken-

houten Kist, door my gezien, blykbaar,

dat , ten minden eenigen onzer Voorzaaten

,

het Dekfel hunner Doodkisten, met twee
fchuin tegen elkander opftaande planken,

by wyze van een Huisdak, maakten. In de

voorgemelde Graven der Hofkapel-Kerke

in ’s Hage, is ook zulk eene Kist gevon-
den ; mitsgaders nog eene andere van een
byzonder maakfel

,
geheel van Tin ; waar

van ons een berigt medegedeeld is , door
den Heer frese , Kunstfchilder in ’s Hage,
en Beminnaar van Oudheden

;
uit wiens

keurige handen wy eerstdaags een weluit-

gevoerd Werkje , betreffende verfcheiden

aanmerkelyke Graven , en derzelver Op-
fchriften ,

in ons Holland , verwagten. Dee-
ze Heer, welke die Graven gezien en de

Kisten zelf afgetekend heeft, heeft my zy-

ne tekeningen vertoond , en de vryheid ge-

geeven, om ’er hier ter plaatze melding

van te maaken; dat, uit hoofde der byzon-

derheid, ook wel der moeite waardig is*

Deeze Kist dan was geheel van Tin , over-

langs met gefchelpte randen toegefondeerd

;

voorts plat, en naar de wyze der gemeene
Kisten ; alleenlyk had dezelve aan het hoofd-

einde een uitfleekend rond, juist gefchikt,

om ’er het hoofd in te vervangen. In dee-

ze Kist lag een toebereid gewast Doek, of

ee*
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Gene zekere toebereide ftoffe , die het

Lyk in (loot , en waar door het zelve
, als

’t ware, met Piktouwen gebonden was; op
eene foortgelyke wyze als ons de Egypti-

fche Lyken gebakerd voorkomen. Toen
men de windfels opende , ontdekte men in

hetzelve een wclriekend-vogt, niet fcherp

noch fterk van kragt. En in dit vogt heeft

men, tot ieders verbaazing en groote ver-

wondering, het Lichaam in zyn geheel ,

nog onvergaan en ongefchonden
, gevon-

den: zelfs zoo, dat men, uit eenige daar

in ontdekte wonden , op het vermoeden ge-

vallen zy,of het niet ’t Lichaam van Graaf
FLORis den Vden of dat van Graaf willem,
Roomsch-Koning ,

ware : doch misfchien zyn
de vermeende wonden openingen geweest,

om het Lichaam inwendig te Balfemen, of
’er het Hart uit te neemen. Wat hier van
ook zy; wy wagten op eene naauwkeuri-

ger befchryving. Tot ons byzonder oog-
merk in dit geval , dient hier hoofdzaaklyk

de verfcheidenheid van den form en de ge-

daante der Kisten, gelyk ook het waaden
en bezorgen der Lyken. Men ziet ’er te-

vens, met verwondering, uit, hoe verre de

konst van balfemen onder ons geweest zy;

daar men de Menschlyke Lichaamen
, na

verloop van etlyke honderd jaaren , nog in

hun geheel bewaard vind. Wy hebben,
om dat ’er op Plaat XII nog een kleen

plaatsje open was , een fchetsje van de ge-

daante deezer Kiste gegeeven; terwyl men
uit-
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uitvoeriger tekeningen van den Heer frese-

zeiven te wagten heeft.

Buiten deeze gemelden vind men ook
Staatelyke Kisten, die met Zwart Fluweel
bekleed en met Zilver omzet zyn

:
gelyk zoo

geweest is de Kist van pieter floriszoon,
die, uit Denemarken naar Noordholland
vervoerd, op last des Konings met Fluweel
bekleed was ; waar op ’s Mans Wapenfchild

,

met een Deensch Lofgedicht, geborduurd
ftond. Voorts maakt men heden nog wel

Kisten met Glazen Deurtjes in het Dekfel

,

om den dooden te kunnen befchouwen;
dan zulke en meer dergelyke byzonderhe-

den hebben flegts by buitengewoone gele-

genheden of zeldzaame verkiezingen plaats.

Gemeenlyk maakt men de Kisten nu een-

voudig , en met platte Dekfels. Deeze
Dekfels fchroeft men boven op de Kist

vast , met yzeren Schroeven , die of zeer

eenvoudig , of , naar het vermogen der

Naastbeftaanden , kunflig en pragtig ge-

werkt zyn. Doorgaans behooren ’er agt

tot een Kist. Hier benevens laaten de Aan-
zienlyken ook zoodanige ringen of hand-

vatfels aan de Kist klinken
;
gemeenlyk zes,

twee op de langte ter wederzyde
, een aan

het hoofd en een aan hetvoeten-einde. Van
binnen worden de Kisten met wat fyner of

grover Linnen bekleed; ’t welk men, met
zwart Lint afgezet, op de randen en over

de naaden fpykert; waar by de Roomsch-
gezinden ook het teken des Kruisfes voe-

gen. Aan het hoofdeinde is de bodem op-

ge
-
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gevuld met eiken krullen, of met die van
het eigen hout der Kiste, waar op men het

hoofd van den dooden , als op een kusfen

,

nederligt. Voorts heeft de meerdere of

mindere volkrykheid der Steden aanleiding

gegeeven , tot het vastftellen van verfchei-

den bepaalingen, die de Kistenmaakers in

agt hebben te neemen. In Amftcrdam, by
voorbeeld , mogen, op zvvaare boete, geen

Kisten van Eikenhout gemaakt worden
, dan

voor zulke Lyken , die men naar elders zal

vervoeren. De rede hier van is , dat de

Kisten van andere foorten van hout eerder

vergaan , en dus fchielyker plaats maaken
voor anderen , waar mede men, buiten dit,

uit hoofde der volkrykheid, verlegen raakt.

Ook worden allerleie Kisten daar ter plaat-

fe zwart geverwd , des het ’er fchande zy

iemand in eene witte Kist te begraaven.

Binnen Leyden en Haarlem , mitsgaders

in meest alle andere Steden en Dorpen ,

houd men ’t in tegendeel voor zeer def-

tig , in eene witte Eikenhouten Kist te

liggen: van waar de aanzienlyken en de

deftigfte Burgers
,

gemeenlyk met zoda-

nige Kisten in de Kerken begraaven wor-

den. De Lyken der minvermogenden be-

graaft men daarentegen in zwarte vuu-

renhouten Kisten, en veelal op de Bolwer-

ken , of Kerkhoven buiten de Stad gelegen.
‘

’t Is dus
,
daar ter plaatfe wel geen fchande

,

in eene zwarte Kist te begraaven, nadien

ook eerlyke geringe Burgers zulks doen;

doch het word ’er evenwel minder deftig

ge-
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geoordeeld
; des hy , wiens vermogen het

eenigzins toelaat, gewoonlyk voor het be-

graaven in eene witte Eikenhouten Kist in

de Kerk zorge. Sommigen Rellen ’er zoo
veel belang in , dat ze , by voorraad , keu-

rig hout voor hunne Kisten wegleggen
, of

wel de geheele Kist, by hun leeven, al ge^

reed laatenmaaken. Zelfsheb ikeenSchoen-
maaker gekend , die eene netgeboende Kist

in zyn Slaapvertrek hield
, en , zoo men wil

,

’er dikwijs in Hiep , om dus aan den dood te

gedenken. Dat ’er voorts ook Looden en
Tinnen Kisten geweest zyn, is by het ope-

nen van eenige oude Graven duidelyk ont-

dekt; en wy hebben ’er hier boven reeds

eenig gewag van gemaakt. Wyders zyn
’er in alle de Steden , door de hooge Ove-
righeid, insgelyks Wetten gefield, op de

grootte der Kisten, de dikte van ’t Hout,
de menigte der Spykers , enz. alle welke by-

zonderheden in der Steden Keuren over-

vloedig te vinden zyn , des wy , ’t niet noo-

dig agten hier van breeder te gewaagen.

Op het nederleggen van ’tLyk in de Kist,

volgt deszelfs plaatfing in ’t Voorhuis, of

wel, naar de tegenwoordige Bouworde in

de Steden , in de Zy-Kamer ; alwaar de

Kist, op twee daar toe gefchikte zwarte

Schraagen ,
gezet word. Het Dekfel der

Kiste rust dan op de fchroeven, en word
door een zwart Lykkleed gedekt; blyven-

de de Kist voorts open , tot op den dag der

begraavinge ;
ten ware een fmettende Rank

het vroegere fluiten eerder vereifche. Dit
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plaatfen der Doodkisten in ’t Voorhuis, of
in een vertrek daar omtrent , is van een
oud gebruik; en onder ons waarfchynlyk

van de Romeinen overgenomen. Van daar

noemden de Romeinen de Voordeuren der

huizen loca mortuorum , „ de plaatfen der doo-

„ den”; en fomtyds zinfpeelden zy hierop,
wanneer zy iemands naakenden fterfdag aan-

duidden , of te kennen gaven , dat zy ie-

mands herflelling voor hooploos hielden.

Zoo zegt , by voorbeeld , seneca :
Qiiis est

iste decrepitus , merito ad ostium admotus ?

foras enim fpettat (*)• 5? Wie is die Grys-

„ aart, die billyk naar de deur gedreeven

,, is? want hy ziet naar buiten”. Met
deeze fpreekwyze fchynt hy tevens het oog
te hebben , op het gebruik van de Lyken
niet alleen in de voorportaalen te plaatfen,

maar ook wel bepaaldlyk in diervoege, dat

ze de voeten naar den uitgang fchikten
; om

dus vervolgens het Lyk,als uitgaande, met
de voeten vooruit weg te draagen : dat pli-

nius doet zeggen : Ritu natura capite homi-

nem gigni mos est , pedihus efferri (f) ; ,, ge-

,, woonlyk komen de Menfchen met het

„ Hoofd vooruit in de Waereld
, en ze wor-

„ den met de Voeten voor uit weggedraa-

„ gen”. Onze Natie neemt dit ook nog he-

den naauwkeurig in agt; men plaatst nooit

eenig Lyk met het Hoofd, maar altoos met
de Voeten naar de deur; om het in dier-

voe-
(*) Seneca, Ep. XII.

(t) Pliniüs , L. VIL C. VIII.
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voege uit het huis te draagen. Op veele plaat-

fen in Noordholland houd men zig niet al-

leen beftendig aan deeze gewoonte, van het

Lyk in het Voorhuis, of Voorvertrek van
’t Huis , ter neder te zetten ; maar ook , om
de eigentlyke Voordeur van dat vertrek

niet te openen, dan by de plegtigheden van
trouwen of begraaven.

Na al het gezegde, wegens het behande-

len der Lyken, Raat ons eindelyk nog in

aanmerking te neemen , het Waaden of
optooien der dooden in de Kist. Het waa-

den by ’t nederleggen op ftroo gefchied, als

gezegd is , gewoonlyk eenvoudig met een
Hembd en een Muts; doch ook fomtyds

met eenigen verderen toeftel. Hier by
komt nu vervolgens, als men den dooden
in de Kist gelegd heeft, de eigentlyke Waa-
de,met welke men het Lyk overdekt. Dee-
ze Waade of dit Waadkleed beftaat uit een

breed overlangs geplooid Linnen kleed ,

dat, naar het beloop van de Kist geplooid

is , en het gantfche Lichaam van den hals

af ten einde de voeten bedekt; laatende eg-

ter de Roomschgezinden de voeten onge-

dekt. By de Proteftanten laat men alleen

het hoofd , benevens de armen met de

Hemdsmouwen bloot liggen. De Hemds-
mouwen worden gewoonlyk met eenige

zwarte Floers-Linten geflrikt; men zet den
Vrouwen eene Rouwmuts van Kamerdoek
met zwarte Linten, om de Kin vastgeftrikt,

op het Hoofd; ook heeft de Slaapmuts der

Mannen veelal een zwarten ftrik; en hun
word
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word daar benevens een Das om den hals

gedaan ;
voorts is de Waade overal , daar ’t

voegelyk is, met zwart Floers-Lint beftrikt.

Ingevalle eene Vrouw in de kraam geftor-

ven , en het Kind ten zelfden tyde overlee-

den is , legt men het Kind , mede zindelyk

gewaad , als gebakerd , in ’s Moeders rech-

terarm , te gelyk in de Kist. Omtrent jon«

ge Vrysters of Vryers neemt men , inzon-

derheid by de Roomschgezinden ,nog meer-

der opfchikking in agt ; dat aan onderfchei-

den plaatfen op zeer verfchillende wyzen ge-

fchied. Gemeenlyk fchikt men de Waade
voor de Vryers by manier van een omge-
plooiden Das, en voor de Vrysters by wy-
ze van een Halsdoek : ook geeft men den
Vryers een Lauwrier- en ds Vrysters een
Rozemaryntak in de hand. In Amfterdamt

heeft zulks ook by andere Gezintheden nog
wel plaats; en men vind, daar ter Rede,
over ’t geheel al vry wat meer zwiers by
het waaden dan elders. ’Er zyn Vrou-
wen of Vrysters , die hun beftaan alleen

hebben ,
van het maaken van zwierige Waa-

kleeden, beftaande uit eene zekere foort

van daar toebereid Gaas , dat zeer kunftig

gepoft en geplooid , voor Vrysters of

Vryers, met groene Lintjes door de zwar-

ten geftrikt, of ook wel met bloemwerk
‘vercierd word. Men ontdekt ’er klaar ge-

noeg uit, dat de overbtyffels van ’s Lands

oude Roomfche Kerkgebruiken in die Wae-
reldftad

,
(gelyk hier boven ook in andere

gevallen gebleeken is,) nog veel meer dan

Cccccc 2 el-
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elders Rand houden. Wyders was het nog
geen Eeuw, ja nog geen halve Eeuw, gelee-

den onder onze Hollanders vry algemeen,
fommige Lyken ,met een verfchillenden op-

'fchik , naar geraade van derzelver ouder-

dom, Raat, rang enz. in de Kist te leggen.

Wel byzonder had men veel op met het

verciercn der Lyken van jonge Kinderen,
Vryers of Vrysters ; die men gewoonlyk
met Bloemkransfen bekroonde. Van daar

ziet men in veele tafereelen , die nog geen
zestig jaarcn oud zyn,de afgeflorvene Kin-

deren met Groenende Bloemkransfen afge-

maaid. Dit gebruik, van de oude Romei-
nen overgenomen, houd by de Friezen nog
beftendig ftand , in navolging der eerfle

Christenen. Men hield de Kroonen als

Zinnebeelden van eer en overwinning; ter

dier oorzaake bekroonde men de Lyken der

Martelaaren ook met Olyven Kransfen.

En zoo gaf men insgelyks agt op de ver-

fcheiden Randen ; de Koningen wierden

met Kroonen, en de Helden met Lauw-
rierkransfen op ’t hoofd gekist; terwyl men
de Geestlyke Perfoonen in hun Plegtge-

waad begroef; welk laatRe nog heden on-

onder de Roomfchen in gebruik is. Even
zoo is ’t, gely^k ik wel meen te weeten, in

eenige Rreeken van ons Land nog gebruike-

lyk, de Lyken der Kinderen bekransd in

de Kist te leggen; en zeker is ’t, dat men
dezelven hier en daar , een Palm- of Ro-
zemaryntakje in de handen geeft. Daar
benevens weet een ieder, dat men, op vee-

le
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le pJaatfcn , Thym of Wynruite in de han-

den der overleedenen fleekt ; deels om den
doodreuk weg te neemen , en deels uit na-

volging der Ouden , dien den welrieken-

den Thym tot kroontjes voor hunne doo-

den vlogten. Dat voor ’t overige het be-

kranfen van overleeden Vrysters of Vryers
hier te Lande oudtyds gemeen was, zou ik

uit verfcheiden onzer Dichteren kunnen be-

wyzen
; doch het zy genoeg , hiervan in ’t

voorbygaan twee ftaaltjes by te brengen.

Het eerfle levert ons de in onze zeden zoo
ervaren Dichter cats, daar hy de ongeluk-

kige onbegraaven Vaster , in zyn Ver-

haal vol jammers en bedrog , deeze woorden
in een Boom doet fnyden

:

Hoort , wie ’er immer komt aen dezen Kuyl getreden

,

Hier ligt een Vryster in;gydekt haerbloote Leden,

’k En eysch geenjeugdig Kruyd en min een Roofekra?is ,

’k En ben niet anders weerd als Hechts een weynig
Zands.

Men voege hierby het overgeestige Uit-

vaart-Dichtje van den beroemden vondel
over zyn Dogtertje; waar van wy te eer-

der gebruik maaken , om dat het tevens ee-

ne keurige Schüdery behelst van de hier

boven gemelde Kinderfpellen , en wel by-

•zonder van het Bikkelen. Dus zingt, by die

gelegenheid, de kunstryke Vader:

De felle Doot , die nu geen wit magh zien,

Verfchoont de gryze Liên.

CCCCCC 3
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Zyzit om hoogh, en mickt met haren fchicht»

Op het onnozel wicht;

En lacht, wanneer in ’t fcheïen

De droeve Moeders fchreien.

Zy zagh ’er een , dat, wuft en onbeftuurt,

De vreught was van de buurt,

(*)En, vlug te voet, in VSlingertouwtje fprong.

Of zoet Fiane zong.

En huppelde in het reitje.

Om ’t lieve Lodderaitje

;

Of dreef
,
gevolgt van eenenwackren troep,

Den rinkelenden Hoep

De Straten door: of fchaterde op een Schop,

Of fpeelde met de Pop.

Het voorfpel van de dagen

,

Die d’eerfte vreught verjagen.

Of onderhiel met Bikkel en Boncket

De KinderJyke wet

,

(f) En rolde en greep, op ’tfpringend Elpenbeen,

De Beentjes van den Steen.

En had dat zoete Leven

Om geit noch goet gegeven.

Maar wat gebeurt? terwyl het zich vermaeckt.

Zo word het hart geraeckt.

(Dat fpeelzieck hart) van eenen fcharpen flits,

Te doodlyck en te bits.

De dood quam op de lippen >

En ’t Zieltje zelf gong glippen.

Toen

(*) Men vergelyke dit met onze Verhandeling der

Kinderfpellen , bladz. 1341.

(f) Zie bladz. 1418 het gezegde nopens het Bik-

keljpel , dat hier juist gefchetst is.
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Toen ftont helaes ! de jammerende fchaer

Met rraenen om de Baer,

En kermde noch op ’t lyck van haer gefpeel

,

En wenschte lot en deel

Te hebben met haer kaertje.

En dood te zyn als Saertje.

De Speelnoot vlocht , (toen ’t anders niet moght
zyn,)

Een krans van Rosmaryn ,

Ter Liefde van heur beste Kameraet.

6 Krancke troost ! wat baet

De groene en goude Lover?

Die ftaetlie gaat haest over.

Uit dit fchiideragtige Vaersje blykt niet al-

leen, dat men den dooden Vrystertjes en
Kinderen een kransje vlogt, maar ook dat

de Rozemaryn ’er byzonderlyk toe gekoo-

zen wierd ; als mede dat men gewoon was^

’er boven dien goude of verfierde Bloemen
in en door te vlegten : want hier op doelt

Vader vondel, als hy zegt, wat baat groe-

ne en goude Lover? Die fiaatfie gaat haast

over. Wyders wierden zulke kransjes, niet

door de Waaders, maar, gelyk ook von-
del aanduid , door de Speelnootjes ge-

maakt * die, ’t geen ook nog onder de Na-
tie overal gemeen is , haar Gefpeeltje , op
een gefteld uur , ten fterfhuize gingen

zien , om het in dit opzicht te helpen waa-

den; waar toe men gemeenlyk de geliefd-

flen van den overleeden Perïbon verkoos.

Hier benevens is ’t, (om dit maar ter dee-

zer gelegenheid aan te tekenen ,) in etlyke

Cccccc 4 Hol-

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAND-
5CHB
NATIE.

HET
HUIS-

SLUITEN,

ENZ.

1 854 NATUURLYKE HISTORIE

Hollandfche plaatfen gebruikelyk , dat de
Draager , die zulk een afgeftorven Kind
uitdraagt, als ’t een Meisje is, een Roze-
maryn-,en als ’t een Knegtje is, een Lauw-
riertak in den mond houd. Binnen Ley-

den , en op meer andere plaatfen, worden
de Draagers, dat meest altoos Vryers zyn,
daarenboven befchonken met een ongemeen
verfierden Bloemtak, dien zy

, onder het

draagen, ftaatlyk in den mond houden. In-

gevalle dat de Vryster of Vryer van meer-

der jaaren zy, en dus door meer Perfoo-

nen gedraagen moeten worden, dan geeft

men aan de Draagers, buiten den Rozema-
ryn-of Lauwriertak, ook Strikken en witte

Handfchoenen. Onze Voorouders fchy-

nen hier toe mede den Thym gebruikt te

hebben ; dien men , even als de Romeinen
de Cypresfen, over en in de Doodkisten
fpreidde. Ook komt het my voor , dat

men oudtyds, hier te Lande, Bloemen, en

vooral wilden Thym , benevens andere

Kruiden, over de Graven der Kinderen en

der Vrysters of Vryers ftrooide; waar van
de zoo dikwils herhaalde Versjes , in de

Herderszangen , nopens het beftrooien der

Graven, ter bewyzen dienen.

Wanneer het Lyk nu in diervoege , ’t

zy met meerder of minder toeftel
,

gekist,

is , bereid het Huisgezin met de Vrien-

den de fchikking der Plegtigheden van de

begraaving. Dan eer wy hier van fpree-

ken , Raat nog aan te merken , dat men

,

zoo dra iemand overleeden is, het fterfge-
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val aan de Buurt en goede Bekenden laat de hol-

weeten; als mede dat het Sterfhuis terflond LAND~

geflooten word, en voorts geflooten blyft.

Men Buit naamlyk de Venfters of Luiken

voor de Glazen; en houd de Deuren der

Winkelhuizen, in Rede van open te bl}7-

ven, flegts aanftaan. Dit is de algemeene

gewoonte; en buiten deeze hebben ’er ook
hier en daar nog byzondere gebruiken

plaats. Te Enkhuizen , by voorbeeld, han-

gen de Proteflanten langer of korter Lin-

ten , naar de jaaren van den overleeden

,

aan de deur ; en de Roomfchen zetten ’er

een zwart Kruis voor. In Deventer hangt

men een grooter of kleiner Lantaarn , naar

den ouderdom van den dooden
, aan ’t

Huis. Deeze Lantaarn, in welke eene uit-

gebluschte Kaars is, word ’s morgens uit-

gehangen en ’s avonds ingenomen : men
hangt denzelven altoos aan die zyde van de

deur, welke naast aan de Kerk is, daar ’t

Lyk begraaven zal worden. Hier en daar

in Zeeland , als te Zierikzee en elders , legt

men eene menigte van netgeglooide Stroo-

bosfen op de Stoep van ’t Sterfhuis; en

derzelver aantal word, naar de jaaren, ’t

vermogen , of aanzien der overleedenen

vermenigvuldigd. Deeze en meer derge-

lyke byzonderheden, welke allen wy niet

kunnen melden , zyn op zeer veele plaatfcn

in zwang.

Na de verrigting en befchikking van al aan-

het bovengemelde, worden alle de Naast- SPREB'

beftaanden by een verzogt , om tegenwoor-
’

Cc cc cc 5 dig
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dig te zyn , by het opftellen eener Naam-
lyste , tot de algemeene bekendmaaking
van het Sterfgeval ; dat men Ceelmaaken of
Cedulmaaken noemt. Men bedient zig daar-

toe van zekere Lieden, die ’er in eenige

Steden toe aangefteld worden , of ’er zig

,

in andere plaatfen, zonder bepaaling, toe

laaten gebruiken; welk Jaatfte ook in Am-
fterdam plaats heeft ; daar een ieder , die

wil, een Rouwwinkel mag opzetten , en
dit werk verrigten : ondertusfchen komen
de Kosters der Kerken , in veele plaatfen

,

hieromtrent bovenal in aanmerking. Men
noemt ze te Amfterdam Aanfpreekers , (ook
wel Achillesfen

;

doch dit is een fpotnaam

,

ter oorzaake van veeler flyve en trotfche

houding;) meer overéénkomftig met den
aart der zaake heetenze te Leyden Noodi-

gers , of Begraavenis-nooders , en zoo ook
elders Bidders

;

als dezulken aanduidende,

die anderen ter begraavinge bidden of noo-

digen: ’t welk beter luid, dan de titel van
Aanfpreeker der Dooden , die eene tegen-

ftrydigheid vervat. Deeze foort van Lie-

den houd voor hunne deuren een Uitfteek-

bordje met hunne Naamen, en den naam
hunner Bedieninge. Aartig fchertst de gees-

tige Puntdichter a. stein , by ’t verlies zy-

ner Ega , in één zyner Puntdichten , op
deeze Doodbidders ;

fchryvende

:

Dees bidden op het geen dat ick zogt af te fmeeken.
Sy bidden op de doot van haer die ’k biddend won

,

En biddende verloor , hoe dat ik bidden kon.

Dees bidden op myn fchae,en winnen 't wyl.zy fpreken.

Met
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Met behulp deezer Bidders, Noodigers of
Aanfpreekers, maaken de Naastbeftaanden

eene Lysü op van alle de zoodanigen aan

wien men de bekendmaaking van het Sterf-

geval wil laaten doen. Even zoo gebruikt

men deeze Lieden , in eene laatere famen-

komst , tot het opftellen van de Lyst der

Perfoonen, welken men ter begraavenisfe

wil verzoeken» Te Amflerdam heeft men
hier toe gedrukte Lysten , op welken de

naamen der Perfoonen , in ’t een en ’t ander

geval , onderfcheidenlyk aangehaald wor-

den. Voorts worden met deeze Bekend,
maaking, die ten lpoedigfte gefchied , te

gelyk de verdere Nabeftaanden verzogt het

Huis te fluiten. By dit fluiten neemt men
de meerdere of mindere Bloedverwantfchap

wel degelyk in agt. Een Zoon of Dogter
is verpligt het Huis geheel en al te fluiten;

maar eene Zuster of een Neef kan met ee-

ne halve fluiting beftaan; wyders worden,
hier en daar , by aanzienlyke Lieden , de

Deurknoppen ook wel zwartgeverfd; het

een en ’t ander word met de bekendmaa-

king te kennen gegeeven. Gemeenlyk luid

dezelve in deezervoege : Ik maak bekend dat

overleeden is enz. Doch beleefde en in dit

ftuk ervaren Bidders zeggen
,
gantsch deftig,

de Heer ~ word, van wegens de Familie,

bekend gemaakt , dat overheden is enz. Voor-
heenen was ’t, in meest alle onze Steden,

gebruikelyk, deeze aankondiging te doen
met Gedrukte Briefjes , welken men uit-

deelde; doch dit neemt alomme fterk af;

in
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in Amfterdam houd het egter nog al

ftand , en beftendig op de noodiging ter

begraavenisfc. Zoodanig een Briefje is

doorgaans van deezen inhoud: UE. word
ter begraavinge verzogt, met het Lyk van—
om voor — uitren te zyn in de — Kerk , of
op het — Kerkhof. Voor ruim eene Eeuw
drukte men , op zulke Briefjes , min of
meer de geheele Vermaagfchapping uit;

dat wel eens aanleiding gaf tot koddige fnaa-

keryen , of ten minden tot een zeldzaamen
famenloop van Naamen. Onder anderen
heb ik, tot een voorbeeld hier van , in

een oud boekje, het volgende zeer byzoi>
dere Begraavenisbriefje gevonden.

Tegens Dinghsdagh den 25 May 1655.

Werdt UE. ter begraefnis gebeden , met
Anna rokes vasthof , naergelaten Kindt

van wylen Zalige Rokes Jansz. Vasthof ,

wiens Vader en Moeder geweest is Zalige

Jan Rokesz . Vasthof, beyde gewefene Boo-
remakers en Yferkramers in de Spaerpot en
Gapers-Steegh , en Maritjen Harmens , Be-

houddochter van Jan Pieterf. Meerhuyfen

,

Kunstkoper , Afteur van de Amfterdamlche
Schouwburg , Tamponistus van de Burgery

onder den E. Heer Kapitein Nicolaes Pan-

cras

:

Dochters Dochter van wylen Zaliger

Huibert Thysz . Swart , in fyn leven Op-
fiender en Penning-meester geweest in d’Op-

komst van de Beemller, en Anna Dirckz

Leelyveldt , Suster van Pieteniello Rokes

Vast*
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Vanhof , Nichtje van Frederiks van der

Burgh , Faóter van de gemeene Lands mid-

delen, en Lambert Andriesz . Houtkoper,
en al de Predikanten genaemt Gisteranis , en
de Qiiakels , en de Dymants , en de wzrc der

Hooge. Woonende tegen over ’t Heeren
Logement, op de hoeck van ’t Gebed fon-

der endt op de Grim. Ten half eenen pre-

cys in huys te koomen.

’t Lyk zal in de Oude Sinter Niklaas Kerk be-
graven worden.

Men vind by de Liefhebbers veelerleie

foorten van dergelyke Begraavenisbriefjes,

van die tyden ; en daar onder zelfs ook zul-

ken die geheel op rym gefield zyn. Het
eenige dat in dien trant nog heden plaats

heeft, is het opflellen van Doodbrieven in

rym of deftig onrym , waar toe zig eenige

Liefhebbers der Taal- en Dichtkunde nog
wel eens verledigen. Tegenwoordig kan
men hier toe gefchikte Brieven by deBoek-
verkoopers bekomen ; maar meerendeels

flellen de Naastbeflaanden zelven een Brief

op, dienze vervolgens op zwart gerand pa-

pier laaten drukken. Onze aanzienlyke

Kooplieden en deftige Burgers gebruiken

ook, doorgaans
,
geduurende den Rouw,

zulk Papier tot alle hunne Brieven , welken
zy dan met zwart Lak zegelen. Deeze
Rouwbrieven , het zy dus gedrukt , of by
xnenfchen van minder vermogen, flegts in

gefchrift vervaardigd, worden , zoo fpoe-

dig als de omftandigheden zulks toelaaten,

aan

de rroL-

LANÖ.
SCHE
NATIE»



DE HOL-
LAND-
SCHfi

NATIE.

HET
VERZOE-
KEN VAN
GEBUU-
KEN, OM
HET LYK
TE ZIEN.

1860 NATUURLYKE HISTORIE

aan de Bekenden van den overleeden afge-

zonden. Middelerwyl volvoert de Noodi-
ger zyn last van Bekendmaaking

, waar toe

hy, op ordre van de Familie, één, twee,
drie a vier zyner Confraters gebruikt. Van
dit getal hangt de ftaatlykheid grootlyks af:

deBurgerftand vergenoegt zig met twee Bid-

ders ; de meer vermogenden neemen ’er drie

,

dat deftig geoordeeld word: doch by de aan-

zienlyken klimt het getal wel tot vier , vyf

,

of zes; waar by dan doorgaans de Lyfknegt
of Koetfier, of, onder de Kooplieden , ook
wel een Kantoorbediende gevoegd word.
Wyders word zoodanig eenen Noodiger de

zorg aanbevolen, om het Graf te beftellen;

het middel op het begraaven te betaalen;

de Tafels, Kelken, en Broodjes of Koek-
jes ter uitdeelinge op den dag der begraave-

nisfe,en ’t geen ’er verder vereischt word,
te bezorgen.

Wanneer ’er dus op alles de vereischte

orde gefteld is, laat men gewoonlyk , al-

thans onder den Burgerftand , op fommïge
plaatfen , de naaste Gebuuren vraagen , of

ze ook genegen zyn om den overleeden in

de Kist te zien liggen : en deezen worden

,

op hunne komst, met een geraspt Broodje,

of gekruid Koekje, en een glas Wyn of

Bier onthaald. Doch men neemt dit meest,

en ten omftandigfte , in agt, by ’t overly-

den van jonge Vrysters of Vryers, en bo-

venal by dat van Kinderen. In ’t laatfte

geval verzoekt men veeltyds alle de beken-

de Speelnootjes en Kinderen, om hun Mak-
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kertje in het Kistje te zien ;
waar op men

Koekjes of iets anders onder hen uitdeelt.

Oudtyds wierden de Kinders als dan op

Rystenbry met Suiker en Kaneel onthaald;

dan met het afneemen der kostbaare dood-

maalen , is dit ook buiten gebruik geraakt

;

alleenlyk heeft het nog by eenigen onder

den Boerenftand plaats. Cats doelt ’er

zeer geestig op , als hy in zyne Lykklagt

over een Vinkje zegt:

Gaat roept ’er al de Kinders by

,

De Kinders hier omtrent.

Op dat zy eeten van dien bry.

Die ’t Beesje heeft gekent.

Onder het maaken van alle deeze fchik-

kingen, word inmiddels het Huisgezin, ge-

lyk ook ieder der Naastbeflaande , in den

rouw geftoken ; elk naar de betrekking,

welke hy tot den dooden heeft: waarom-
trent de volgende byzonderheden voornaam-

lyk in aanmerking komen. Men verdeelt

het rouwdraagen veelal in een heelen , een

halven, en een vierendeeljaars rouw; door-

gaans genoemd den zwaaren en ligten Rouw.
De zwaarfte is die over Man en Vrouw,
of Vader en Moeder

;
geduurende een jaar

en zes weeken. Het eerfte halfjaar draagt

men den zwaaren , en het andere halfjaar

den ligten Rouw. In den zwaaren is Man
en Vrouw geheel in ’t zwart gekleed; de

Man althans zes weeken vast ; doch na dien

tyd houd men een blaauwen Rok met zwar-

te opflagen en knoopen uitgemonfterd ,
ook
nog
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nog voor een zwaaren Rouw; en dit heet
deftig. Een Burgerman, wiens vermogens
niet toereikende zyn , tot het maaken vee-
Jer kleederen , kan met zoodanig eene uit-

monftering op andere koleurde kleederen

irisgelyks beftaan. In Amfterdam gingen de
aanzicnlyke Burgers eertyds eenigen tyd
met een langen Das en hangenden Rouw-
band ; ’c geen omtrent de Knegts en Koet-
fiers van den overleeden , zes weeken of lan-

ger, met een grooten dubbeld opgeflaagen

Hoed , nog plaats heeft. By de Boeren ,

wier arbeid dagelyks geen zwart Kleed of
veel zwarts toelaat , vergenoegen zig de
Mans , met zwarte of zwart gefpikte Kous-
fen, en eene kleene uitmonftering aan den
Rok; doch altoos hebben ze een Rouwband
om den Hoed. Voorts zyn zy des Zon-
dags , beftendig , deftig in ’t zwart. Onder
onze Vrouwen heerscht ’er vry wat meer
verfcheidenheid in dit ftuk. De aanzien-

]yke Dames zyn gewoonlyk geheel in ’t

zwart gekleed , in eene byzondere foort

van Laken, dat men Vrouwenlaken noemt;
wyders draagen ze zwarte Gaazen Halsdoe-

ken , en overhangende krippen Kappen.
Dit is de deftigfte trant, die ook meest in

gebruik is ; maar voor ’t overige zyn de

Modes van rouwen thans zoo veranderlyk

,

en zoo vol byzonderheden , dat het niet

wel mogelyk zy , alle de Rouw-mutfen*
Rouw-aigretten ,

ja zelfs Rouw-coëffures
, en

verdere Krullen der groote Waereld te be-

fchryven. ’t Is thans zoo ver gekomen , dat

de
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de Rouvvgevvaaden eer tot dartele misbrui-

ken, dan tot deftige bewyzen van droefheid

(trekken. Veelen onzer deftige en aanzien-

lyke Vrouwen, in min hoflyke Steden, voe-

den hier omtrent andere gedagten, en hou-
den het, op ’t fpoor onzer vroeger Bata-

vifche Voorouders voor eerlyk* nog lange

aan de overleedenen te gedenken. Onder
dezulken word de rouwkleedy over een
Man wel voor drie jaaren aangenomen , en
by fommigen voor haaren geheelen leeftyd;

waar uit ook een kennelyk onderfcheid in

die weduwJykerouwkleedingontftaat. Wan-
neer eene Weduwe den rouw voor haaren

geheelen leeftyd houden , en zig niet we-
der door ’t Huwelyk verbinden wil , dan
neemt zy , na verloop van een halfjaar,

zoodanig een Weduwenkleed aan , als zy,
haaren geheelen leeftyd door, draagen wil

;

beftaande in eene deftige zwarte zyden , of
andere Tabbaard , overéénkomftig met haa-

ren rang of vermogen. Dan zulks gefchied

gemeenlyk door Vrouwen van een verge-

vorderden leeftyd: jonge Weduwen, wier

jeugd nog eenig vooruitzigt op een tweede
Huwelyk heeft ,

doen het zelden. Egter
' vind men ’er voorbeelden van , en zelfs zoo
uitmuntenden hier te Lande, als mogelyk
in eenig ander Gewest der Waereld , of
oudtyds onder Griek of Romer bekend ge-

‘weest zyn. Bouwde artemisia haaren

Man een heerlyk Maufoleum , het ontbreekt

ons hier te Lande ook aan geen voorbeel-

den van die natuur ; doch waar vind men
III. deel. Dddddd een
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een roemrugtiger voorbeeld van gadeloze

trouw, en ftaatlyk aangenomen Wcduw-
fchap, dan in de doorlugtige Vrouwe ma*
rie van reigersbergen

, Bloedverwante

van de edele maria van reigersberg, die

duizend Mannen te erg viel, de Vrouw van

den grooteiTHuiG de groot?
Deeze Weduw, (als ware de kuifche en

trouwe Huwelyksliefde aan dit Geflagte by-

zonder eigen ,) in den jaare 1654, door den
dood, van haaren edelen en waarden Echt-

genoot , willem van lyere , Meer van
beide deKatwyken, het Zand, en Ooster-

wyk, in den bloei zyns leevens, en na een

Echtgenot van drie jaaren en vier maan-

den, beroofd zynde, nam den Weduwly-
ken rouw, in ’t bloeiendst van haar lee-

ven, nog geen 25 jaaren oud zynde, op het

plegtigffce aan. Dan hierby bleef het niet;

zy deed nog daarenboven haaren Gemaal in

’t Marmer, als een Held, op het dood-

bedde uitgeftrekt , uitbeelden ; en , ten

blyke van haare droefheid en heilig gezwoo-

ren Weduwfchap, liet zy zig zelve naast

hem , als in leevenden Lyve , op de Graf-

tombe in haar Weduwlyk Gewaad, met den

traanendoek in de handen, en den rouw-

fluier over’t hoofd, in wit Marmer na beite-

len en uithouwen ; met een aanmerklyk

Opfchrift , ’t welk, wy, om de kortheid

te betragten,na de Vertaaling van a. pars,

hier in ’t Nederduitsch zullen plaatfcn.

TER
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TER EEUWIGER GEDAGTENIS.

Van.den.So.In.de.Luister.Van.de.Alleredelfte.En.

Dooriugtigfte. Geboorte. Als.In.Alle.Siels.En.

Lighaams. Gaven. Alleruitftekendften.

WILLEM van LYERE.

Heer. Van. Oosterwyk. Uit. Naam. Van. Hol-

lands. Ridderfchap. In. den. Zeeraad. Welke.

Tot. Amsterdam. Sit. Met. Groot. Regt.

En.Volgens.Syn.Verdienfte.Ingelyvd.Eerstgebo-

ren. Soon. En. Allerwaardigfte. Ervgenaam.

Van. de Doorlugtige. Man.

WILLEM van LYERE.

Heer. Van. Oosterwyk. Door. Eenige. Gefant-

fchappen. Aan. de. Aldermagtigfte. Koning.

Van.VRANKRYK. En. Het.Doorlugtigfte.Gemene.

Beste. Van. Venetien. Voorflgtig. En.

Grootmoedig, Uitgevoerd. Seer. Wel. Hebben**

de. Verdiend. Van. Het. Vereenigde. Ne-

derland. Haar, Gemaal. So. Lang. Als. God.

En.’T. Noodlot.Toeliet. Meerder. Selfs.AIs. Het.

Ligt. Bemind. Niet. Alleen. Voor. Haar. En.

Voor. De. Gemeine. Dierbare. Panden.

D d d d d d 2 Van
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Van. Het. Gelukfaligfte. Huwlijks. Bedde. Maar.

Selve. Voor. Het. Gehele. Vaderland. Voor.

Welke. Hy. Na. Het. Voorbeeld. Van.

Syn. Voorouders. En. Geflagt. Tot. Een. Groot.

Cieraad. Soude. Verftrekt. Hebben. Door. Een.

Seer. Vroege. En. Befchrcijelyke. Dood.

In. Den. Vollen. Bloei. Van. Syn. Leven.

Weggerukt. Heeft. De. Alderedelfte. En

Grootmoedigfte. Vrouwe.

MARIE van REIGERSBERGEN.

Vrouwe.Van.Beide.De.KATwijKEN.En.’T. Sand
,

Dogter.Van.Dcn.Weledelen.En.Hoogagtbaren

Man.

JOHAN. van REIGERSBERGEN.

Heer. Van. Kouwerwen. Krabeendijk. En.

Kampen. Ontfanger. En. Dykgraav. Van.

Geheel. Seland. Een. Voornaam. Cierfel. Harer.

Kunne. Door. Onvergelykelyke. Trouw. En.

Liefde. Van. Haar. Egtgade. Beroovd.

Synde. Met. Regt. Rouwklagende. En. Altyd.

En. Over. Al. Aan. Het. Gefegendfle. Dog.

Eilaas. Te. Ontydig. Gefcheurde. Huwelijk.

Gcdagtig. Op. Dat. Sij. Soude. De. Nooit. Uit.

Het. Herte.Wegtenemene. DroefFcnis. En. Be-

geer-
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geerte. En. De. Eeuwige. Welke. Sy. Hare.

Andere. Ontnomene. Siel. En. Alderfoetfte.

Deel. Eigene. En. Tot. Het. Grav.

Toe. Te. Bewaarene. Liefde. Toegewijd.

Hadde. Blijkbaar. Soude. Maken.

DIT GEDENKTEEKEN.
In. Welke. Sij. Ook. Wil. Dat. De. Overblijffels.

Van. Hare. Stervelijkheid. Op. Haren.Laatften.

Dag. By. Die. Liefde. As. Gelegi. Sullen.

Werden. Doen. Opregten.

Hy. Heeft. Vervuld. Van. Sijn. Leven.

XXXIV. Van. Syn. Huwelijk. III. Jaren. IV.

Maanden. Is. Geftorven. Tot. Katwyk.

Op. Den. Eerden. Van. Wynmaand. In. Het.

Jaar. Na. De. Rekening. Der.

Cristenen. do. loc. LIV.

Sy. Is. Haren. Edelden. Man. Gevolgd.

Den. XI. Van. Wintermaand. Des. Jaars.

do. loc. LXXIII.

Wy hebben dit voorbeeld van dceze aan-

zienlyke Vrouw te opmerkenswaardig ge-

vonden, om die allerheerlykfte WeduwJyke
. Bloem , in onze Natuurlyke Historie , der

Hollandfche geaartbeid, niet by de ^flaatly-

ke Rouwkroonen te vlegten. Het toont

ons, dat ’er in het hart van den onverbas*

terden Hollandfchen Adel , waartoe deeze

Dddddd 3 Echt»
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Echtgenooten behoorden , een doorflaand

overblyffcl heerschte, van die oude Bataaf-

fche gemoedsneiging , waar van tacitus
uitdrukkelyk zegt ; dat zy zig allerheerlykst

vertoonde, in die vrydommen , waar in de

Maagden alleen huwelyken: en daar men,
met de hoope van eene eeuwige trouw,
die men metzyne Huisvrouw gemaakt heeft,

het Huwelyk maar eenmaal volbrengt: aan

welk getuigenis dit Katwykfche voorbeeld

volkomen beantwoord. Het blykt ook wy-
ders,uit de oude Chronyken des Lands,ten
klaarde, dat deeze neiging, na den tyd der

Batavieren
, onder ’s Lands Adel min of

meer ftand gehouden heeft; waar van vee-

le Kloosters, inzonderheid dat van Rhyns-
burg en anderen , ter getuigen ftrekken

;

nadien zig veeJe Weduwen, in die dagen,

toen de Roomfche Kerkleer hier te Lande
heerschte , in zoodanige Geftigten begaven

,

om zig aldaar in haaren Weduwlyken daat

heiliglyk af te zonderen. En even zoo is

de nog tegenwoordige neiging, welke men
by veelen befpeurt, om Weduwen te wil-

len bly.ven ,
en als gedadig aan den Man te

gedenken, met hoop en onder verzugtin-

gen , van met hem namaals in eene reine he-

melfche trouw te zullen leeven, een onwe*
derfpreekelyk bewys van den ouden Natio-

n.aalen indruk ten deezen opzichte ;
waar

van, zelfs na de Hervorming, nog fterker

voorbeelden te vinden zyn, dan vóór dezel-

ve. Van daar ontmoet men overal, in onze

openbaare Kerken , veele Graftombes ,
Stee-

nen
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nen en Opfchriften door Weduwen ter na-

gedagtcnisfe haarer Mannen gefield ; doch
geene zoo luisterryk, konflig en treffende,

als de bovengenoemde Graftombe , door
MARiE van reigersbergen, voor haaren

willem van lyere vervaardigd
, waarop

de braave Katwykfche Leeraar, a. pars ,

met recht, in deezervoege zingt:

De Edele Gemalin , de fchrandere marye,

Wil eeuwig traanen op het witte Marmer wyen.

Sy legt Haar op het Grav felfs leevend aan fynfyd

Ten trotfe van de dood
;
geen tyd dees rouw en flyt.

En in een Graffchrift ten flot:

Soekt eeuwen lang, foekt honderd jaar.

En wyst my foo een galoos Paar.

Voorts beveelen wy deeze Graftombe aan

de befchouwing van alle Vaderlandfche

Liefhebbers ;
in zoo verre dit fluk , niet

alleen uit hoofde van het geval , maar ook
wel byzonder om deszelfs konst, onnavolg-

baare
,
grootfche en meesterJyke Beeldhouw-

kunst, der befchouwinge overwaardig zy;

en keeren weder tot het rouwdraagen zel-

ve, of ’t geen daar toe betrekking heeft.

Daar het, als uit het voorgemelde blykt,

onder de edele en aanzienlyke Vrouwen,
voor zeer braaf en deftig gehouden word

,

by het overlyden van den Man, een flaa-

telyk en eerbaar weduwfchap te betoonen

;

is het in het tegendeel , onder onze Hol-

Dddddd 4 land-
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landfche Vrouwen , ten hoogde opfpraake-

lyk, ontydig het weduwfchap te verha-

ten; dat nu en dan nog wel eens gebeurt;

maar egter niet zeer gemeen is. Vóór doe-

zen was het geheel ongeoorlofd, doch he-

den daat het onder eenige bepaalinge vry

,

als bekend is, uit het Huwelyks Reglement
van de Staaten Generaal A°. 1656; vol-

gens het welke eene Weduwe , zes maan-
den, na haars Mans dood, onbefprooken

,

huwen mag; als zynde dit het tydsverloop,

binnen het welke eene Zwangerheid van
het eerde bed ontdekt zou kunnen worden.
Edog, fchoon het dus geoorlofd zy, men
fpreekt ’er egter zelden met Jof van

; de

lchotfpreuken , luidgekreeten , haast vergee-

ten, de rouw van buiten , de trouw van bin-

nen , en dergelyken , volgen ’er ras op. Hier-

benevens vereischt het gebruik , dat zulk

eene Weduwe, welke gezind is voor den
voltrokken rouwtyd te huwen , eenige wec-
ken voor het Bruidfchap den rouw ver^

ligte , en vervolgens geheel aflegge. ’t Ge-
beurt nog wel eens, maar ’t is bclacheJyk,

dat ’er hier en daar in de drikken en kwik-

ken eenige weinige overblyffels van den
rouw gevonden worden. By den Boeren-

dand en de Burgers weet men hier niet

veel van; alleenlyk word het verligten van

den rouw naauwkeurig onder hen waarge-

nomen ; welke verligting doorgaans eerst

op het halfjaar, dan op het vierendeel jaars

,

en eindelyk op de zes wecken gerekend

word, Even zoo heeft ’er ook , ten aan-

een
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zien der Bloedverwandfchap een zwaarder

of ligter rouwen plaats. Een Zuster en
Broeder rouwen minder zwaar over elkan-

der dan over Vader of Moeder ; deezen

insgelyks minder over Zoon of Dogter,
dan over Man of Vrouw, Vader of Moe-
der ; en een Neef minder over Oom of

Moei , dan deezen over des Neefs Vader of
Moeder. Wy mogen den Leezer niet las-

tig vallen met alle deeze onderfcheidingen

te berde te brengen ; en merken daarom

,

ten opzichte van het zwaare rouwen , nog
alleenlyk aan , dat het draagen van Zilver,

Goud en Juweelen, in ’t zelve voor onge-

oorlofd gehouden word. Maar ’t gemis van

dien opfchik weeten de vermogenden wel te

vergoeden , door allerleie foorten van Tooi
of Galanterie-waaren ,welken men , om zwie-

rig te rouwen , overvloedig te koop vind.

Dan zulks heeft meest plaats in de Steden

;

de Dorpelingen en Landlieden hebben mee-
rendeels geen behaagen in dien opfchik. In-

tusfehen zyn ’er nogtans in hunne rouwge-
woonten nog al eenige bj^zonderheden , op
welke allen wy egter niet Haan kunnen bly-

ven: genoeg zy het, ten voorbedde, de

twee volgenden te melden. Hier en daar

neemt eene Dogter dikwils den rouw aan

,

die de Moeder voegt, en de Zoon dien van
• den Vader. Stel, dat eens Vaders of Moe-
ders Zuster of Broeder, of ook wel eens

Moeders of Vaders Vader of Moeder fterft

,

en dat de Vader of Moeder Weduwe of

Weduwnaar is; in zulk een geval bekleed

D d d d d d 5 de
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de Zoon of Dogter de plaats van den over-
leedcn Vader of de geftorven Moeder. Als
dan iemand , Weduwnaar zynde , één of
meer Dogters heeft , en zyns Vaders of
Moeders Zuster of Broeder ftcrft,zoo word
de oudfte Dogter gehouden , des Vaders
Vrouw , haare overleeden Moeder , te repre-

feueeren ; zy moet des , ter dier oorzaa-

ke, den zwaaren rouw draagen , en dien

uitbouden, als of zy haars Vaders Vrouw
ware ; terwyl de andere Zusters , of zeer

weinig, of in ’t geheel niet, rouwen. Een
tweede ftaaltje van byzonderheid leveren

ons de Vrouwlyke rouwdragten , die nog
volkomen met de oude gewoonten overéén-
ftemmen , en in etlyke ftreeken van ons

Land plaats hebben. Men vind ze voor-

naamlyk in Vriesland , van daar ook in

Westvriesland , wel byzonder op het Eiland

Marken, op Ameland, en elders. Hier en
daar zyn de Vrouwen

, geduurende den

zwaaren rouw , verpligt , eenige maanden
en weeken met een zwarten Bovenrok over

het hoofd omgeflaagen te gaan. Elders

draagen de Vrouwen , eenigcn tyd lang

zwarte Falien, welken zy Slooven noemen.
Deeze Slooven zyn eene foort van zwarte

kleeden, die onze Vrouwen in de Steden

voor Regenkleden gebruiken
,
en ook Fa-

lien noemen ;
zynde afkomftig van zekere

Orde van Begynen, die zulke zwarte klee-

deren droegen, en van daar Gefalyde Be-

gynen heeten. Eigentlyk was , in de zes-

tiende Eeuwe > de ftaatlykfte rouwdragt on-
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zer Vrouwen , de Huik
; waar mede zy

toen ,
benevens de Mannen , deftig ter be-

graavinge gongen ; ook droegen zy dezel-

ven, ten teken van rouw, nog al eenigen

tyd daar na. Het draagen der Falien
, en

van den Rok over het hoofd , is ongetyf-

feld nog een overblyffel van dit rouwen
met eene Huik. Aan den Zaankant is dit

gebruik nog maar kort afgefchaft. Men
heeft een Printje van picart , die nog in

deeze Eeew geleefd heeft, gecyteld Deuil de

Saardam , dat is, Zaandamfche rouwdragt,

waar in de Vrouw met eene Huik verbeeld

ftaat; maar heden is die manier van rou-

wen, zoo in ’c eene als andere opzicht, ge-

heel buiten gebruik. Alleenlyk verfchynen

de naastbeftaande Vrouwen , op den tyd der

begraavinge, in ’t Sterfhuis, fomtyds met
eene Huik; doch meestal met eene Falie:

hier en daar vergezellen ze ook de Lykfta-

tie ;
dan dit , dat eertyds algemeen was , heeft

thans zeldzaam plaats. Buiten deeze opge-

noemde n , zyn ons nog veele andere b^yzon-

derheden bekend; doch wy zullen, om in

geene al te verregaande juistheid, nopens

den Vrouwlyken opfchik te vervallen, ons

hier mede niet breeder ophouden , van meer
dienst zal ’t zyn zulke zaaken te befchou-

wen ,
die een Mannelyk onderzoek wel

* waardig zyn ; en dus voorts het oog te ves-

tigen op de ftaatlyke uitvaart van den over-

leeden perfoon.

Naast het vervaardigen van den Rouw,
komt, by de Bloedverwanten , in overwee-

gt
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ging de bepaalde dag der begraavinge , de
noodiging der Vrienden, de rangfchikking

en de weg dien men gaan zal. Wanneer
men dit alles in eene nadere famenkomst,
of by eene tweede Cedelmaaking vastgefteld

heeft, isheteerfte, dat eigentlyk met be-

trekking tot het Ceremonieel gefchied , het

Baarhaalen. Twee Gebuuren gaan naar de

Kerk of het Kerkhof, om van daar de Dood-
baar te haaien , en dezelve voor de deur

van het Sterfhuis te brengen ; waar toe zoo-

danige gebuuren ,
in de meeste plaatzen , wet-

lyk verbonden zyn. Onder ’t Gemeen
brengt men ’er de Baar veelal des morgens

;

maar by deftige Burgers gefchied het ge-

woonlyk eerst op het uur der begraavinge:

en als de Baar geplaatst is , worden deeze

Baarhaalders dikwils met een byzonderen
fteekpenning beloond, en met een glas Wyn
of Bier befchonken.

Tegen dat het uur der begraavinge na-

dert, komen de Bloedverwanten, eenigen

tyd voor de algemeeneTamenkomst, byéén
in het Sterfhuis, zoo Mannen als Vrouwen.
Dit uur is zeer verfchillende

; doch in de

meeste Hollandfche Steden en Plaatfen be-

paalt men het , op het uur van één- of twee

,

na den middag. Veelal zyn hier op ook
bepaalde Keuren , ingevolge van welken de

boeten van uur tot uur zwaarder oploopen

;

het welk den vermogenden gelegenheid

geeft, om ook daarin uit te munten , door

op de boeten te begraaven. In Amfterdam
althans neemt men zulks met groote Raat-
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lykheid in agt; en het ftaatlykfte in onze
Hollandfche Steden is des avonds te begraa-

ven. Men noemt dit hier en daar Dompe-
len, en een bepaald getal van Lantaarn-

dragers verlicht als dan de fombre Lykfta-

tie. Dit gebruik, om by avond te begra-
ven , is al zeer oud. By de Grieken was het

reeds eene algemeene gewoonte
, om de

Lyken voor den opgang derZonne ter aarde

te bezorgen. En onze oude Batavieren,

gelyk ook de Romeinen , verrigtten de be-

graving hunner Heerlyke Mannen , met
verlichtende Fakkels en Kaarsfen : zy hiel-

den tweeërleie uitvaarten , naamlyk die der

brndinge en wegdraaginge ; en deftaatlyk-

fle gefchiedde by nagt. Even zoo pleeg

men hier te Lande de Bisfchoppen en ande-

re Geestelyke perfoonen , zeer ftaatlyk

,

met veele Flambouwen en Toortfen te be-

graven ; waar uit deeze onze plegtigeAvond-
begraavenisfen vermoedelyk ontftaan zyn.

Omtrent dien tyd nu , het zy dat het uur

der begraavinge vroeger of laater valle,

verzamelen zigdie geenen, welken, op het

gedaane verzoek, mede ter begraavenisfe

gaan willen, in het Sterfhuis; alwaar één
of twee Aanfpreekers aan de deur flaan,

om de genoodigden binnen te geleiden. Zy
brengen dezelven in een daar toe gefchikt

. vertrek, in ’t welke men doorgaans de cie-

raaden van den wand genomen , of, vooral

de Spiegels, met zwarte kleeden bedekt

heeft. In dit vertrek ftaan de Bloedver-

wanten naast één gefchaard, elk in zyne
be«
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betrekking in den rouw. De allernaaste aan
het Lyk draagt een langen Rouwmantel

,

fomtyds ook met een langen (leep welke *

by de begraaving van Adelyke Lieden , door
een byzonder daartoe gefield Perfoon ,

ag-

ter hem gaande, opgehouden word. Van
daar is het nog een algemeen gebruik , dat

de Livreibedienden naast hunne Heeren
mede te begraaven gaan. Oudtyds droegen

zulke bedienden de Wapenblazoenen hun-

ner Heeren ;
doch zints men de Wapens op

de afhangende Livreilinten weeft, is dit in

onbruik. Op het Hoofd is wyders een Hoed
met een rondom neergeflaagen rand

, dien

men eene Luif , doch eigentlyk een Luip-

hoed noemt; als ziende de geenen, die ze

draagen ,
al luipende van onder deezen

Hoed. Hierom zegt men , van iemand ,

welke niet helder uit de oogen kykt, maar
loens en op zyde , onder een diep op ’t oog
gedrukten Hoed, „ziet het is eenLuipert”.

Te Amfterdam draagt menze thans veelal

ter wederzyde opgeflaagen , doch egterzoo,

dat de rand voor de oogen kome. Om dee-

ze Luiphoeden hegt men Rouwfloerfen , die

van agteren nederhangen. Zy hebben den

naam van Rouwbanden , en zyn in eenige

Steden en Plaatfen zeer lang, maar elders

weder kort: in ’s Hage draagt men dezel-

ven veelal fleepende, tot op de Schoenhie-

len; zoo ook te Delft en elders; doch te

Amfterdam , Haarlem , Leyden en daarom-

ftreeks , zelden langer dan tot over de

Schouders, of, op zyn langde, tot aan de

Heup
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Heup of over het midden van den Rug.
Deeze Rouwbanden zyn, volgens alkema-
de, oorfpronglyk van de Kampvegters, en

het eerfte gebruik der Hoeden, die men
in ouder dagen gewoon was met een kost-

jyken band op te binden. Een Kampveg-
ter, met zulk een opgebonden Hoed, in

het Perk verfchynende
,
gaf daar door een

teken van moed, vlugheid, blydfchap en
wakkerheid : waar tegen dan een nederhan-

gende Hoed ,
waar aan de opbindfelen af-

hongen, neerflagtigheid en droefheid aan-

duidde; dat ook, in navolging hier van,

de betekenis der Rouwbanden is (*). Men
noemt deeze Rouwbanden mede Lampers >

by verandering van tongval Lamfers , vol-

gens KiLiAAN eene algemeene benaaming
van Schouder- en Borstdekfels , zoo veel als

Voiles de Gorgerette , en dergelyken ; hoe-

danige de oude Hollandfche Vrouwen van
hunne Hoofden langs de Borst lieten han-

gen ;
nagenoeg zoo als onze Dames thans

haare Gaazen Hoofddoeken draagen. Zy
dan, die zulke Luiphoeden met Langende
Lampers draagen , zyn de naaste Bloedver-

wanten; de overige Vrienden van wat ver-

der graad komen doorgaans met opgetoom-
de Hoeden , met of zonder Lampers , naar

hunne meerdere of mindere betrekking tot

hetLj^k, of de bepaalde ftaatie; wordende
fomtyds alle de genoodigden verzogt met

Lam-

(*) Zie alkemade, over ’t Ceremonieel der begraa-

venisfen , bJadz. 149.
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Lampers ter begraavenisfe te komen. De
naaste Bloedverwanten, die in ’t gemelde
vertrek overeinde ftaan, worden telken rei-

ze, als ’er iemand ter begraavinge binnen
komt , door denzelven aangefproken , en
hun de rouw beklaagt, dat heden gemeen-
Jyk met een ik condoleerje over ’t verlies , of
wel eene ftilzwygende buiging , afloopt ; doch
oudtyds altoos met een Christelyk rouwbe-
klag gefchiedde. Terwyl de Mannen dus
in dat vertrek ftaan , onthouden zig de

Vrouwen der Bloedverwanten en Vrienden

in een ander byzonder vertrek , alwaarze

in behoorelyk rouwgewaad verfcheenen zyn.

Intusfchen ftaan de Draagers, die het Lyk
ten grave moeten brengen , by de Kist.

Als eindelyk de bepaalde ftond daar is, en
de opgekomen genoodigde byéén zyn, komt
de voornaamfte Aanfpreeker deftig binnen

,

treed naar den naasten Bloedverwant, en
vraagt hem, in ftilte, af, of ’t hem goed-

dunke, dat de Kist geflooten, en het Lyk
uitgedraagen worde. Tevens vraagt de

Aanfpreeker , of ook de eene of andere

Vriend, den overleeden nog wenschte te

zien;by hoedanig eene gelegenheid het nog
wel eens gebeurt , dat de betrekking van
vriendfchap by deezen en geenen werkzaam
word , zoo dat zy zig opgewekt gevoelen

,

om den dooden te zien, en van hem , als ’t

ware, een deftig affcheid te neemen. Dee-

ze plegtigheden waren oudtyds zeer alge-

meen
;

ze houden ook hier en daar nog
ftand ; maar in de Steden loopt dit gebruik

Se
*

\
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genoegzaam te niet. De Aanfpreeker volgt

meerencieels de gemaakte fchikking in Hilte,

cn geeft order om het Lyk uit te draagen.

Hierop fluit men de Kist, en eenigeDraa-

gers brengen de Lykbaar voor de deur ; ter-

wyl anderen de Kist met het Lyk uithaaien

,

en dezelve op de Baar zetten. By dit uit-

haaien neemt men altoos Hiptlyk in agt , de
Kist recht vlak te houden, en het Voeten-
einde vooruit te draagen , in welken Hand
dezelve ook op de Baar gezet word. Het
tegengeftelde van dit laatfte is te fchande-

Jyker;om dat men Lieden, die zigzelvente

kort gedaan hebben , of die door Beuls handen
geftorven zyn, gemeenlykmet het Hoofd-
einde vooruit wegdraagt. Voorts Haan ’er

twee of meer Mannen gereed, die de Roef
of Raaf, waar op een breed geplooid La-

kens Doodkleed ligt , op de Kist zetten , en

vervolgens het Kleed tot over de Baar uit-

fpreiden. Deeze Kleeden en Roeven be-

hooren doorgaans aan eenige Godshuizen

,

van welken men verpligt is dezelven te huu-

ren: elders zyn ’er ook byzondere Lieden

die ze verhuuren ; doch in de meeste Ste-

den en Dorpen gefchied zulks ten voordee-

3e van de Armen. Den oorfprong hier van,

als mede van het plaatfen der Roeven op
de Kisten , vind men in een recht oud Va-
.derlandsch gebruik ; het welk te aanmerke-

]yk is, om het hier over te flaan; des wy
den tyd, dien de Aanfpreeker befleed, met
de Vrienden naar hunnen rang op te roe-

III. deel. Eeeeee pen.
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pen , zullen waarneemen , om het voor-

naamfte daar omtrent te melden.

Wat de Berrie of Baar betreft ; fommi-

gen willen , dat ze Baar genoemd word,
naar het gehuil of gebaar, dat by een doo-

dèn plaats had
; toen men veel werks maak-

te van Huilers of Huilfters te huuren , die

om en naast het Lyk met eene bittere ge-

baarmaaking van fchreien gongen, dat by
de Spanjaarden nog in gebruik is. By de

Romeinen waren de Huilfters zeker zeer

gemeen; dan ’er zyn my tot geen bewys-

baare blyken van zulk eene gewoonte, by
onze Batavieren en de oude Germaanen,
voorgekomen. Indien men deeze afleiding

wille billyken, zou men tot laatere tyden

moeten gaan, en het zingen van Lykliede-

ren of Gebedezangen onder de Christenen

daar voor willen houden ; waarvan daade-

lyk nader. Meerder bewys van het volgen

eener oude gewoonte, vind men in ’t ge-

bruik van de Roef en het Doodkleed. Want
de Dekfels der Doodkisten wierden

,
gelyk

wy reeds gezegd hebben, oudtyds met fchuin

opftaande Planken gemaakt , waar over

dan het Lykkleed heenen hing. Nu heeft

men, zedert dat de Dekfels der Doodkis-

ten plat gemaakt zyn , egter het oude fat-

foen der Doodkleeden willen behouden ; en

ten dien einde een famenftel van Houten
Latten , als een fchuins opgaand Dekfel

,

gemaakt. En dit Latten-dekfel is waar-

fchynlyk naar deszelfs gebruik, met betrek-

king tot het Doodkleed, dat men het Reeuw-
of
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of Raaklèed noemde , Reef of Raaf , en
eindelyk Roef geheeten; even zoo als dit

Kleed, mi door verandering van tongval,

ook het Roefkleed , of het Dooden Rcefkleed

hiet.

Wel byzonder fchynt het my aanneeme-
lyk, dat de bovengemelde gewoonte, om
dit Doodkleed ten behoeve der Armen te

verhuuren, daar uit voortfpruit, dat men
oudtyds gewoon was, dit Raakleed voor de
Armen te laaten. Men liet naamlyk zulk

een Kleed, dat door de Naastbeftaanden

bekostigd wierd, na dat het Lyk met aar-

de bedekt
, en de Zerk op het Graf geleid

was, over het Graf heen fpreiden. Dit
Kleed bleef vervolgens eenigen tyd op het

Graf liggen, en ’t mogt voorts, na verloop

van dien , door armen en behoeftigen weg-

genomen worden. Een gebruik dat ook
nog heden in eenige plaatfen , vooral in

Overysfel, heerscht; als onder anderen te

Ootmarfum , daar ik deeze plegtigheid met
eigen oogen gezien heb. Het word daar

voor eene heiligfehennis gehouden , zulk

een Kleed , dat gemeenlyk vierkant en van

zwart Laken of Saai is , weg te neemen , dan

ten minften na verloop van twee of drie

weeken ; wanneer of de Koster , of de Ar-

men vryheid hebben om het weg te nee-

men. ïets dergelyks is mede in Rhynland,

ten opzichte van de Kraamvrouwen , in

gebruik; zoo als ik te Warmond gezien heb.

Te weeten, men legt , wanneer eene Vrouw

,

Eeeeee 2 - in

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

Zie
PlaatX r.



1882 NATUURLYKE HISTORIE

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.

in het Kraambedde overlceden , uitgedraa*

gen word , over het zwarte Lakenfche
Doodkleed, een wit Beddclaken ; het welk,

na dat Lyk onder de aarde is, over het graf

gefpreid word , en aldaar ten behoeve van
den Doodgraaver blyft liggen. En dus ont-

dekt men ook hier en daar een overblyffél

van de oude gewoonte , by ’c begraaven
der Kraamkinderen. Ais zulk een Kraam-
kindje fterft of dood ter waereld komt,
word het door de Vroedvrouw , gevolgd

van den Vader en twee Buurvrouwen,
weggedraagen. My is berigt, dat dit, om-
trent de Ysfelftreek , door den Vader gedaan

moet worden; ’t welk, indien ’t zoozy,
overéénkomt met de gewoonte der Romei-
nen; by welken de Vaders doorgaans de

Lykbusfen hunner Kinderen wegdroegen.

Soortgelyke omftandigheden , hoe vreemd
zy in deeze dagen voorkomen , zyn inder-

daad geen gering bewys van den eigen aart

der Natie ; die zig nog heden vertoont in

de Landeigen of overgenomen gewoonten,
’t zy van de oude Batavieren of van de

eerften Christenen onder hen ; dat vooral

plaats heeft in het Drentfche en elders in

Overysfel. In die ftreeken van ons Vader-

land ontmoet men meermaals om dit in ’t

voorbygaan te melden, gebruikelykheden

,

die volkomen beantwoorden aan debefchry-

ving ,
welke tacitus van de Zeden der

Gerraaanen en Batavieren geeft. Wan-
neer ’er, by voorbeeld, onder de Boeren

een Zoon of eene Dogter trouwt , dan

krygt
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krygt het jonge paar niets ten Huwelyk,
dan ééne of twee Koeien , een Paard en
wat klein Vee meer of min, naar het ver-

mogen der Ouderen. Hier in beftaan ook
de overervingen en bedeelingen aan de
Naastbeftaanden. En zoo komen de rouw-
plegtigheden insgelyks voornaamlyk uit, op
het herdenken aan den dooden , onder het

doen van gebeden , en ’t leezen in den By-
bel, enz. waar van daadelyk nader; doch,
om weder ter zaake te keeren, het is, aan-

gaande de Doodkleeden, onzes bedunkens,

zeker, dat uit dit oude, hier en daar nog
leevend gebruik, om de Doodkleeden over

de Graven te fpreiden en die te laaten lig-

gen , by het befchaaven der wetten , cn
het oprigten van gemeene Wees- en Armen-
kasfen, voortgefprooten zal zyn de thans

veelal geregelde gewoonte, om zulke Klee-

den, ten koste van der Steden- of Dorp-
Armen , te laaten maaken , en dezeïven ten

hunnen voordeele te verhuuren. Deeze
gedagten komen my zeer gegrond voor, met
betrekking tot alle die Steden en Plaatfen

,

daar men dit gebruik ingevoerd heeft; dan

tevens moet ik ter dier gelegenheid nog
melden , dat ’er egter Steden zyn , als by
voorbeeld Amfterdam, daar deeze Kleede-

ren , door een ieder die een Rouwinkel op-

•zet , en zig voor Aanfpreeker uitgeefc,

verzorgd worden. Ook ftaat hier omtrent

nog aan te merken, dat die Kleeden in dee-

ze Stad met veel zwiers ter fhatie gemaakt

worden , inzonderheid voor Kinderen en

Eeeeee 3 Vrys-
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Vrysters of Vrycrs; wanneer men deze!-

vcn op veelerleie wyzen met ftrikken en
kwikken overboodig doet pronken; dat ver-

volgens nog te fiade zal komen.
Naast het uithaaJen der Kiste met het

Lyk, dat ons gelegenheid gegeeven heeft

tot deeze tusfehenkomende aanmerkingen

,

komt verder in overweeging het wegdraa-

gen van ’t Lyk , door daar toe gefchikte

Draagers. Deezen worden , en moeten in

de meeste plaatfen, wettig, uit de Gebuu-
ren gekoozen worden. Dit is ook een Na-
tionaal gebruik , daar men veelal zoo zeer

mede ingenomen is, dat het meermaals der

Overigheid moeite baarde , wanneer men
goed vond deeze Buurregten tot Ampten
te maaken. Men heeft ’er te Amflerdam
eene proef van genomen ,

door het afkon-

digen eener Keure , in den Jaare 1696;
volgens welke een bepaald getal van Per-

foonen tot Lykdraagers aangefteld wierd:

doch dezelve ileepte zulke bittere oproeren

met zig, dat men ’t raadzaam oordeelde,

die Keur weder in te trekken. In andere

Steden , op welk een boeg men het heeft

willen wenden , is men ’er ook nimmer in

geflaagd. Men houd zig hier omtrent aan

de gewoonte , of aan de Gebtiurwetten

,

welken zulks op verfcheiden plaatfen rege-

len. Die van Leyden luid , wegens het

uit uithaaien van het Lyk, aldus: ©e b!Ct/

of ttoee nae$t geïmprbe jfKan^perfoonen /

iiacr be bcjaertïjepb of ftuaedpbuïjepb

ban bc geftojbe ^erfoon/ fpn getjouben
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ïjct Sptft uit tsen Httpfe tc ïjaelcn / maer
inöicn ’t fdPe een jong Hint tggetoeegt/
’t ttidfi uien fbnöcr 23acc onötr öen arm
öraegt/ 5 a! öen nachten 23uiuman ter

recïjter jpte ’t jelPe gegouöcn $pn te

toen / en3 . En wegens het Lyck ter aarde

te brengen, zegt de Keur : ’t *©OÖC %U
traant 3pn öe acïjt naakte geïmpren /

ntaïhanöeren bcïjoojïpft Pcrpofenöe/ v öen
^eer / öte Pan jpn ïïaeöt ente ^ïjrcfo*

rterjS öacr Pan Prp jpnöe/) geïjouöen/

gefamentïpeft te t?agen/ ente ter aeröen
te brengen/ uitge^ctt te Utnöerben^ öte

men onter öen arm öraegt/ enj. Naar
uitwyzen deezer Keure nam men de Draa-

gers uit de buuren , en oordeelde
, dat een

getal van agt Perfoonen daar toe genoeg-

zaam was; welk getal, volgens het oude
Volksgebruik , by veele Natiën in zwang
geweest is. Zoo leiden de Romeinen, en
dus ook denkelyk de oude Duitfchers, het

Lyk, als zy het zelve naar den houtftapel

droegen , op een doodbeddeken , ’t welk

beurtlings door zes of agt Mannen * naai-

de fbaatlykheid des perfoons ,
gedraagen

wierd; vanwaar zy die Leftica of Bedde-

kens , op welken zy de Lyken droegen,

met den naam van Hexaphoros en Ottopho-

ros benoemden , zoo veel als Beddekens

,

die door zes of agt Mannen gedraagen

moesten worden. Dit had plaats by de be-

graaving van aanzienlyke Lieden en ook
by den Burgerftand ; maar de gemeene Man
wierd veelal door flegts vier draagers weg-

E e e e e e 4 ge-
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gedraagen; waar op martialis oogt, als

IiyjL. VII. Epigr. 75. zegt:

Oiiatiior infcripti portabant vile cadavcr.

„ Vier gemeene Lieden droegen het verag-

„ te Lyk”. Men kan daar uit afneemen ,

dat het getal van vier draagers toen verag-

telyk was, gelyk het ook nog onder ons
is; als hebbende dit meest plaats byfchaame-
Ie menfchen, of die in Armhuizen fterven,

en door de Doodgraavers weggedraagen
worden ; ’t welk by de Romeinen ook geen
kleine fchande was. Dit fchandelyke lot

viel den gehaaten Keizer domitianus ten

deel, volgens de aantekening van sueto-
nius , Cap. XVII. Cadaver ejns populari

Sandapila per vefpillones exportatinn , ,, zyn

,, dood Lichaam is met eene gemeene Baar

„ door de Doodgraavers weggedraagen”.

De Romeinen hadden naamlyk twee foor-

ten van Baaren ; de eene was de veragtely-

ke Sandapila en de andere de voorgemelde

deftige Lectica. Zoo is ook onder ons die

geringe foort van Berriën bekend, welken
door twee Mannen gedraagen worden ; waar
mede de Doodgraavers fomtyds Lieden van

een veragtelyken Haat , en Dieven , die in

de gevangenis fterven , welken niemand
ter begraavinge volgen wil , wegdraagen.

Men houd het daarentegen , in navolging

der Romeinen, onder ons voor eerlyk, op
eene groote Draagbaar, door een goed ge-

tal Draagers , en ten minden agt of tien

Man*
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Mannen gedraagen te worden ; en men
neemt , even als by de gemelde Volkeren

,

niet minder dan vier Mannen voor cene

Draagbaar. Men kan hier van eene zeer

wel getroffen afbeelding vinden in joost

van vondels Tooneel des Menfchelyken Le-
vens

,

Bladz. 48. ÖveréénkomRig met dee-

ze oude gewoonte der Romeinen , door on-

ze Voorzaaten overgenomen , houd men ,

by den Boerenffand , nog heden , het getal

van agt draagers voor groot genoeg. Hier

en daar worden deeze Baaren ten dien ein-

de zoo gemaakt , dat ze met twee Jange

Rerke Rokken onderReund worden : in dat

geval draagen vier Mannen de Baar, hou-

dende elk een priem op de Schouders; ter-

wyl vier andere Mannen, twee en twee
over elkander, den dwarsdoorgeRoken Rok
op de armen neemen, dus het Lyk optil-

Jen, en hetzelve voortdraagen.

In de Steden vergroot men het getal

merkelyk, en men Relt eene Ratie in ’t

neemen van veele draagers. Ter dier oor-

zaake voegt men, by het beRemde getal,

dat men uit de buurt neemen moet , ’er

meestal nog wel zes, of agt, of meer. En
veeltyds verkiest men twee uit dezelven tot

zoogenoemde Hekjluiters , of die eigentlyk

agter aan de Ratie gaan; en dus genoemd
worden , om dat ze oudtyds het Hek van
’t Kerkhof Booten. Deeze draagers wor-

den ook byzonder beloond
,

als vervolgens

gemeld zal worden. In de Steden worden
zy ftaatlyk'tot dit draagen verzogt; maar
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in verfcheidcn Dorpen verzoekt men ’er

niemand byzonder toe. De Buurt word
daar alleen ter begraavinge genoodigd , dooi-

den naasten Gebuur; met dit onderfcheid,

dat zulks verrigt word door een Man , als

een Man, endoor eene Vrouw, als eene
Vrouw overleeden is. Een ieder wie wil

komt ter begraavinge, en voegt zig by de
vergadering voor de deur van ’t Sterfhuis.

Als de tyd daar is, dat het Lyk uitgehaald

moet worden, flaat een ieder handen aan

’t werk, zonder aanzien van perfoonen,

tot dat het noodige getal het Lyk voort-

draagt. Zoo de weg wat lang, of de Jast

wat zwaar is , fpringt ’er ligtlyk een uit den

Heep, om de anderen te verpoozen. Op
zulke plaatfen komen geen afleezingen der

Perfoonen , die het Lyk zullen volgen , te

pas: ookzyn ze op de meeste Dorpen ge-

heel niet in gebruik. De Maagfchap alleen

fchikt zig naar rang, en de overigen plaat-

fen zig zoo als ’t best valt; wanneer ook
verder de Vrouwen op die wyze volgen.

Op zoodanige begraavenisfen neemt men,
als men niet tot het Geflagt behoort, geen

ronwkleedy in agt ; een ieder gaat, naar

zyn vermogen, met een gekleurd bestZon-

dags pak mede, of trekt, indien hy ’t bezit-

te,nog wel een góed zwart Kleed aan. By
de Boeren in de Veenen , en elders op gerin-

ge Dorpen, ziet men ’er niet na , al komen
ze zoo van den ploeg of hun werk mede ter

begraavinge; doch dit gebeurt meest, by

’t begraavcn van zeer gemeene Lieden.

Dit
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Dit gewaagen van den Rang leid ons als

met de hand, ter nadere befchouwinge van

den uit het Huis treedenden Rouwileep;
waar omtrent zig verfcheiden byzonderhe-

den opdoen. Wanneer de draagers het Lyk
op de Baar gezet, en het rouwkleed daar

over geleid hebben , draagen zy hunnen
last, gelykerhand, eenige flappen al zagt-

jes voort , en zetten vervolgens de Baar.

neder. Hier op treed de Aanfpreeker naar

binnen, en verzoekt de vergaderden, op
het afroepen hunner Naamen , het Lyk te

volgen. Somtyds verzoekt hy dezelven

ook ,
om , het Lyk ter aarde gebragt zyn-

de, weder binnen te komen; doch dit Jaat-

fte word veelal op zyn beloop gelaaten.

Na dit voorftel begint hy terflond de Af-

roepcedulle deftiglyk af te leezen. Deeze
Cediille is opgefteld naar de Bloedverwant-

fchap, en den rang der verzogte Perfoo-

nen ; waarin het Ceremonieel doorgaans

zeer naauwkeurig in agt genomen word.

De Heer alkemade heeft zig hierover

breedvoerig uitgelaaten , voor al met be-

trekking tot de leenroerige oorfpronklyk-

heid en Ridderlyke ftatie. Het geen, no-

pens dit Ceremonie] , hier van eigentlyk

tot onze zaak behoort, beflaat inzonder-

heid in ’t geene deeze alleszins roemwaar-
dige Vaderlander bygebragt heeft, met op-

zicht tot den oorfprong van den rang der

Bloedverwanten op de begraavenisfen. Men
heeft zulks naamlyk, gelyk hy zegt, af te

leiden, van de verpligting, die de naaste

Bloed*
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Bloedverwant had , om , wanneer een over-

leeden in den ftryd tegens den vyand, of in

eenig tweegevegt, als anderszins, fneu vel-

de
,

(dat onder de oude Batavieren niet

zeldzaam voorviel,) de wraak van den
overleeden op zig te neemen. „ Overzulks

„ waren , zegt hy , de Bloedvrienden en

,, die in zwagerfchap beftonden , om open-

„ baare betuiging te doen van hunne regt-

,, vaardige wraak
,
gewoon , in het be-

„ graaven van hunnen gedooden vriend,

„ deze gebruikelykheid te onderhouden en

,, te oefrenen, namentlyk, dat de aller-

„ naaste bloedverwant, de naaste aan het

3 , Lyk gaande, en houdende in zyne han-

5, den een blood Slagzwaerd, tot driemaa-

3 , len toe overluit uitriep wraak, wraak,
3 , wraak , en ook zoo veelmaalen op het

3, Graf flaande, hetzelve Zwaard aan den

„ volgenden Maag overgaf, die mede drie-

3, maaien op het Graf geflagen , en de

„ wraak uitgeroepen hebbende
, ’t zelve

,, aan den derden behandigde
, en voort

3, wierdt dit Zwaard aan de andere volgen-

3, de vrienden overgegeeven ten zei ven

„ einde” (*). Dus verre alkemade. ’t Is

bekend, dat deeze plegtigheden by de Hol-

landers en Vriezen zeer gemeen waren
; en

dat eenige uitdrukkingen onder ons , de

Maagfchappen betreffende , daar uit voort»

gefprooten zyn , lyd geen tegenfpraak. De
benaaming althans van Zweer , of Zwaer *

on-

(*) Ceremonieel der Begraaveiüsfen , Bladz. 60,
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onder de Boeren gebruikelyk, waar voor
men in de Steden Zwager zegt, mitsgaders

de uitdrukking van Zweerszyde , ofZwaards-

zyde ,
heeft men ontegenzeggelyk af te lei-

den van het Zwaard. En de uitdrukking

,

iemand van Zwaardzyde te bejlaan , wil zoo
veel zeggen, als dat men een naaste Bloed-

verwant is , die, als de naaste aan zyn
Maagfchap, het wraakzwaard zou moeten
draagen. Misfchien zou men ook iets der-

gelyks in het woord Bloedverwant mogen
vermoeden ;

nademaal men door een Bloed-

wreeker wel duidelyk iemand verftaat, wiens

pligt het is , als Bloedverwant den dood van

zynen Naastbeftaanden te wreeken : van waar

ook de Wetten eenigzins rekkelyker zyn,

omtrent een Bloedverwant , die zulk eene

Bloedwraak oefFent. Niettegenflaande dit

alles komt het my egter voor, dat men den
oorfprong der Rangen onder Bloedverwan-

ten hier uit niet gegrond kan afleiden. Het
blykt tog uitdrukkelyk, dat deeze plegtig-

heid alleen plaats had, in het geval van
manflag,of een onnatuurlyken dood; maar

niet ingevalle dat iemand natuurlyk geftor-

ven ware. Hierom zou ik, onder verbe-

tering, de rangfehikking der Maagfchap op
de begraavenisfen eerder afleiden uit de

natuuriyke betrekking van het Bloedver»

. wantfehap , zoo als de Jooden die zeer

naauw in agt namen. Om dezelfde reden

heeft men dan ook te denken, dat de pleg-

tige Wraakneeming
,
gelyk ook de gevol-

gen van Leeneigenfchap , flegts bykomen-
de
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de gewoonten, in toevallige omftandighe-
den

,
geworden zyn ; waarom wy ook (ons

liefst aan het natuurlyke houdende,) den
invloed van het Leenroerige

, waar over
men den fchranderen alkemade zelven kan
nazien ,

laatcn berusten. Voorts vinden
wy ’t niet noodig, hier in een onderzoek
over de eigenttyke Bloedverwantfchap

, zoo
als die Rechtskundig begreepen word

, te

treeden : wy kunnen in deezen zeer wel
volRaan, met den Leezer te wyzen naar

ons Tafeltje, hier boven Bl'adz. 1211 , op-
gegeeven ; waar uit men de berekening van
de Geflagtbetrékking en het Bloedvenvant-

fchap, in Holland gebruikelyk , met een
opOag kan bemerken. Allëenlyk Raat hier-

omtrent nog gade te Haan , dat men , hoe-

wel dit Verwantfchap in de begraavenisfen

beRendig in agt genomen worde, egter ee-

nig onderfcheid maakt , ten aanzien van
den ouderdom der kinderlyke jaaren ; met
de jonge kinderen vooraan te plaatfen, en
zelfs by dezulken, die nog maar zes of ze-

ven jaaren oud zyn , een geleider te Rellen.

Wyders let men gemeenlyk in den Rang
van Verwantfchap naauwkeurig op den ou-

derdom; van waar de oudRe Zoon, alhoe-

wel van een jonger Broeder, gaat voor een

jonger Zoon van den oudflen Broeder, de-

wyl ze beiden even na zyn; maar de ou-

derdom den voorrang geeft, naarden be-

kenden regel

;

De oudfte op Rraat

De naaste in graat.

Dit
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Dit is de algemeene regel , die egter in

deeze en geene gevallen zyne uitzonde-

ringen beeft; waar onder , volgens de ei-

gen woorden van alkemade , ,, met regt

„ de eerfte plaats verdient, een aaloud en

„ algemeen gebruik , dat de jonge Kinde-

5, ren van Zoonen of Broeders, of ande-

5) re Bloedverwanten , de voorrang word

„ gegeeven in de begraavenisfen
,
welke

,, voorgaande of de eerfle aan het Lyk
„ volgende, gezien werden, fchoonze jon-

,, ger van jaaren , en in bloede verder zyn

„ beflaande dan hunne Vaderen , het welk

„ in alle deelen en lynregt tegen dezen al-

„ gemeenen Leer-regel fchynt aan te loo-

5 ,
pen : en dit op den grondflag en volgens

,, het oude Hollandfche fpreekwoord:

Dat het jongde bloed voorgaat.

De Heer alkemade is van gevoelen , dat

dit mede oorfpronglyk is, uit de gemelde
wraakbelofte ; welke de jonge Kinderen

,

volgens den loop der natuure langer kun-

nende leeven, de gemelde wraak nog on-

volvoerd zynde, beter konden volvoeren.

Maar ik laat dit in ’t midden; en fchryf lie-

ver dit gebruik toe aan eene voorzorg, om
de Kinderen onder de oogen der Vaderen

• te doen gaan , en daar door , als ’t ware

,

derzelver nederklimmende betrekking van
Bloedverwantfchap te kennen te geeven.

’t Geen my hier toe te meer bepaalt, en

van ’t bovengemelde gevoelen doet afzien,

is,
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is, dat men zelden jonge agterneeven inde
voorfte ftatie brengt ; ’t welk egter , zoo
het op de wraakoefening zage, zou moe-
ten volgen. Even zoo houden wy den be-

kenden regel

,

Mans voor Vrouwen

,

mede voor een gebruik , dat de Natuur
aan de hand geeft; waarom wy ’er ons niet

afzonderlyk mede zullen ophouden. Ge-
noeg zy het deswegens nog te melden , hoe
het, op de meeste Dorpen, daar de Vrou-
wen mede ter begraavinge gaan , een bc-

ftendig gebruik is, dat eerst de Vrouwen
der naastbeftaanden , dan die der verzogte

Vrienden, en eindelyk die van de geheele

buurt, of die ’er zig byvoegen ,
daadelyk op

de Mans volgen , zoo als dit op Plaat XI
te zien is.

Wat nu wydersde verdere rangfehikking,

buiten die der Vrienden van den bloede

betreft, daaromtrent hebben wy nog kort-

lyk de volgende onderfcheidingen , als de

voornaamften , in opmerking te neemen.
Agter de allernaasten in den bloede volgen

zoodanige Perfoonen , die, door aanhuwe-
lyking en verre verwantfehap , nog eeni-

germaate aan de Familie verknogtzyn, of

verknogt geweest zyn. Deezen noemt men
Vrienden van Vriendswegen , ofelders ,

V’rien-

den van den Zelfkaiit. Eene fpreekwyze,

ontleend van den ruimen Zoom van het

Laken; welke, fchoon flegts aan het La-
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ken, en wel aan deszelfs uiterfte einde,

vast ,
nögtans aan het Laken behoort. Dus

zegt men, althans onder de Rhynlandfche
Boerenlieden, als zy een Naastbeflaanden

willen uitdrukken, hy is van
5

1 Laken , van
’t egte Laken

;

en als ze van iemand fpree-

ken , die alleen door verre zwageiTchap

betrekking tot de Familie heeft , of een
Vriend van Vriendswegen is, dan zeggen
ze , hy is van den Zelfkant , dat is , hy is

wel eenigzins van
9

t Laken , maar niet dan
van het einde. Anderen willen , dat de
fpreekwyze , hy is van ’t Laken , van ’f

echte Laken , zou zinfpeelen op het Bedde-

Laken ,
waar onder de Echtelingen flaa-

pen ;
en dat dezelve dus zoo veel zou zeggen

als hy is van ’c Echte Bed. Dog de eerfte

uitlegging voldoet my beter , uit hoofde

van de daar tegenovergeftelde fpreekwyze;

waar in ongetwyffeld gezinfpeeld word,
op den Zelfkant, of den uiterflen rand van

het Laken. Intusfchen worden egter , niet

tegengaande dit onderfcheid, gelyk alke-

made ook opgemerkt heeft , de benaa-

mingen zeer fterk in agt genomen , en de
rangfehikking naar dezelven ingerigt. By
voorbeeld , twee Lieden beiden Voorkin-

deren hebbende, en famen huwende, zoo

noemen deezé Kinderen elkander Broeder,

•en de aangetrouwden Vader en Moeder;
ingeval nu een deezer Kinderen, of zelfs

een van derzelver Kinderen komt te fter-

ven, behoud de aangetrouwde Vader, ook
al ware hy andermaal Weduwnaar gewor-

. III. deel. .Ffffff den,
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den, nog Reeds den rang van Vader: en
dus ook een aangetrouwde Broeder dien

van Oom over deeze Kinderen. By aldien

’er evenwel eenig Familieverfchil, dat, on-

der Stiefvaders en Moeders
, met hunne

aangetrouwde Kinderen niet vreemd is

,

voorgevallen zy, dan houd men de zooda-

nige wel eens voor afgeftorven, en ver-

zoektze gevolglyk niet ter begraavinge:

maar als zy verzogt worden , moet men
hun den rang geeven, naar hunne benaa-

ming van Vader, Broeder of Oom. Wat '

voorts aangaat de verre Neeven , en Neefs-

Neeven, of dezulken, welker betrekking,

zoo als men zegt , met een zak Erwten
uitgeteld kan worden , deezen behooren al-

leenlyk onder de Vrienden van Vriends
wegen. Vervolgens komen , na de Fami-
lie, in rang, doorgaans de Perfoonen der

Regeeringe. Doch niet zelden erkent men
derzulker agtbaarheid op eene byzondere

wyze , en merkt hen aan , als verbeelden-

de de Vaderen des Vaderlands, waarvan
ieder Burger een Kind is. Zy, die derzel-

ver rang uit dat gezigtpunt befchouwen ,

houden het voor zeer natuureigen en def-

tig , een Burgemeester , of het Lichaam der

Vroedfchap, als zy mede ter begraavinge

gaan, voor de Vrienden van Vriendswe-

gen, en dadelyk agter de allernaaste Bloed-

verwanten te fchikken ; welk gebruik te-

genwoordig in verfcheiden Steden ai zeer

veel in agt genomen word. Wyders oor-

deelt men ’t billyk, en ’t word meermaals
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gedaan, dat men, als iemands belang, be-

roep of beflaan van den eenen of anderen

Koopman of Heer en Meester afhing, dat

men dien, uit eerbied en erkentenis, zoo
na poogt te Rellen , als doenlyk is. Na
deeze opgemelde perfoonen geeft men den
rang aan de Geestlykheid , de Predikanten

enz. En ingeval de overleeden perfoon in

Kerkendienst, het zy Ouderling , Diaken
of Huiszittenmeester enz. geweest zy, als

dan gaat gemeenlyk het geheele Lichaam

,

by elkander, of zy allen, zoo men zegt,

en Corps ter begraavinge. Zulks heeft ook
plaats by alle andere betrekkingen, die de

geflorven tot cenig Regentfchap , Gilde of
andere openbaare Bedieningen gehad heeft.

By zulk eene gelegenheid gebeurt het ook
wel, dat men de draagers uit de buurt uit-

koopt ,
en de Gildebroeders verzoekt, om

het Lyk te draagen, in plaats van in de
ftaatie te volgen: en als dit gefchied dan
gaat de Gildeknegt altyd met een groot

Zilveren Schild, met de daar aanhangende
Wapenen, vooraf, ’t welk in Leyden al-

lernaauwkeurigst in agt genomen word.

Nadien ’er voorts, onder de Burgers der

groote Steden , zekere Beurzen opgeregt

zyn ,
waar aan ieder die wil , by zyn iee-

ven , weeklyks of jaarlyks uitkeeringen
* doet, om daar uit begraaven te worden,
zoo zyn zulke Beursbroeders verpligt, op
zekere boete, mede te begraaven gaan. On-
der die beurzen

,
(om dit in ’t voorbygaan

te melden,) vind men ook zulken, die ter

Ffffff 2 oi>
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onderfteuninge van de Weduwen ftrelc*

ken ; en welker Plans thans zoo veelvuldig

zyn , dat ze byna aan de finantien van geld-

handel gelyk worden. Intusfchen blykt,

uit de eerstgemelde Beurzen, de zugt on-

zer Natie voor eene eerlyke begraavenisj

nadien de nooddruftigen het geld daartoe

uit hunnen mond fpaaren. Wyders laat

men agter de Predikanten , of zoodanig

een Genootfchap of Gilde enz. de Ge-
promoveerde Perfoonen volgen ; houden-

de, even als in de verdeelingen der Facul-

teiten, die van de Rechtsgeleerdheid, den

rang, boven die der Geneeskunde en Wys-
begeerte. By die ichikking krakeelen de-

zulken wel eens onderling over den rang

van den ouderdom; terwyl men ’er ook
ontmoet, die beweeren , dat den geenen,
welke als Rechtsgeleerde des overleedens

goederen, of als Geneesheer des overleedens

Lichaam beftierd heeft , den rang boven
alle zyne Confrères toekomt ; doch ver-

ftandige Mannen bekreunen zig zulker beu-

zelingen niet. Verder houd men, na dee-

ze dus ver gemaakte fchikking, veelal ee-

ne vrye keuze; de aanzienlykfte Kooplie-

den en Burgers worden naar bepaalde orde

afgeroepen, en agter dezelven komen,
eindelyk, de Gebuuren , met de Hekflui-

ters, als het laatfte Paar.

Wanneer de ftaatie indiervoege gefchikt

is , word het Lyk opgenomen , en door de
Draagers, al zagtjes voortftappende, weg-

gedraagen. Vóór het zelve gaan de meer-

ge
-
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gemelde Aanfpreekers; die ook wel, als

’er Bedienden zyn,door eenKnegt in rouw-
gewaad vergezeld worden , en in eenige Ste-

den altoos door den Knegt van de Buurt. Die
het Lyk volgen , treeden ftaatlyk paar aan
paar; en men neemt, met den aanvang, be-

leefdlyk in agt, dat de voorgaande Perfoo-

nen , uitgezonderd de Bloedverwanten , de
volgenden

, met het afneemen der hoed , als

vermaanen en verzoeken om te volgen;

dat gemeenlyk egter flegts als een groetend

compliment behandeld word. Wyders wee-

ten die Aanfpreekers den tyd zeer juist af

te meeten , wanneer men in de Kerk moet
zyn; te meer, daar zy ’er eene eer in Hel-

len ,
om , zoo min te vroeg, als te laat, te

komen. In Amfterdam ziet een onkundige
des^vegens fomtyds zeer vreemd op, als hy
een of twee Aanfpreekers , met een zagten

ftaatlyken tred
,
meest met een Horlogie in de

hand,op het midden der ftraat ziet gaanft welk

zy noemen, dm weg der Lykftatie aftreeden;

dat gewoonlyk op den dag vóór de begraaving

gefchied. Zulks is nu en dan noodzaaklyk

,

om dat de grootheid der Stad , en de gele-

genheid der Straaten, hen ligtlyk zou doen
misfen, van op den bepaalden tyd in de

Kerk te weezen ; wanneer zy de daarop

gefielde boete zouden moeten betaalen.

* Terwyl het Lyk dus gedraagen , en door

een deftige fleep begeleid word , begin-

nen , althans in eenige Steden en Dorpen

,

ichoon niet in allen , de Klokken van de

Kerk, waar in het Lyk begraaven zal wor-

F fffff 3 den,
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den , te luiden. Maar deeze gewoonte,
die onder de Christenen voornaamlyk in

zwang gekomen is , vereischt hier eene

naauwkeuriger befchryving.

Het luiden der Klokken fchynt, by on-

ze eerfte Landzaaten
,
geheel onbekend ge-

weest te zyn ; fchoon de klokken , of ten

minfte geluidgeevende Koperen Schelletjes,

by genoegzaam alle Volkeren, die Metaa-
len behandelden , bekend waren. Men
vond ze reeds in den Tabernakel der He-
breeuwen; want Aaron droeg Schellekens

aan zynen rok ; en de Romeinen hebben

ook voorlang het gebruik der Schellen ge-

kend; byzonder ichynen zy dezelven in de

Baden gebruikt te hebben. Wy leezen al-

thans by MARTIAL1S :

Sonat css thermarum , ponite pilam»

,5 Het Koper der Baden klinkt , Iegtden Bal

„ neder”. Het mag twyffelagtig weezen

,

of dit Koper der Baden eene Klok geweest
zy, of een Koperen Bekken, dat men ter

wasfehinge gebruikte, en waar mede men,
door het klinken op dit Koper, by wyze
van eene Klok, den tyd der badinge aan-

kondigde ; ’t is egter zeker
, dat ’er iets

van die natuur plaats gehad heeft. En uit

het gezegde van ;elius spartianus, no-
pens zeker Roomsch Keizer, eum e thermis

.fintinnabulum amovisfe , „ dat hy het klokje

„ uit de Baden weggenomen had”, kanmen
gegrond genoeg belluiten , dat ’er Klokjes ge-

weest,
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weest zyn , welken ter famenroepinge en
fcheidinge van ’t Volk in de baden gediend
hebben. Ook waren de Schelletjes op hun*
ne gastmaalen gebruikelyk. En ’t is voorts
bekend, dat men, althans by andere Na-
tiën, gewoon was, het Volk te famen te

roepen , door het geluid van daar toe ge-

fchikte Klokken ; waar van ons strabo ,

met opzicht tot de Inwoonders van Jas-
fus , in ’t veertiende Boek zyner Geogra-
phie , een uitdrukkelyk getuigenis verleent.

Edoch men kan, wat ’er van dit alles ook
zy, niets bybrengen , om te beweeren,
dat het gebruik der Klokken , ter famenroe-

pinge ter begraavenisfe of handhaavinge

van Godsdienstplegtigheden , oudtyds er-

gens plaats gehad heeft. Men wil, volgens

de opgave van polydorus virgilius
,
ge-

meenlyk, dat paulinus, Bisfchop van No-
lano, dezelve eerst in de Toorens gehan-

gen zou hebben; en franciscus petrar-
cha, benevens anderen, waar onder ook
PANuiNius , beweeren, dat sabinianus,
Bisfchop van Rome , het tegenwoordige

gebruik der Klokken eerst ingevoerd zou
hebben. Men legt dien Bisfchop althans

ten laste, dat hy , benevens andere nieu-

wigheden van weinig belang, ook die van

het Klokkenluiden invoerde, om daar door

geld te trekken. Deeze sabinianus nu
leefde omtrent het zeshonderdfte jaar na

Christus geboorte; in dien tyd, toen clo-

tarius, Koning der Franken, met theo-

DORicus , Koning der Friezen, oorloogde.

F fffff 4 Aan*
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Aangezien nu de Christenleer toen in die

ftreeken, en byzonder ook hier te Lande,
nog niet gevestigd was, zoo is het zeker

dat de Klokken, al waren ze bekend ge-

weest, onder onze Voorzaaten, in die da-

gen nog tot geene begraafplegtigheden of

andere Kerklyke gebruiken gediend hebben.

Zulks kon op die wyze eerst Rand grypen

met de toeneeming der Christelyke Leere

in deeze Gewesten ; waar van men ook
blyken vind , in de dagen van carel den
grooten; die verfcheiden veranderingen

in de begraavenisplegtigheden maakte ; en

zig reeds aankantte tegen het misbruik der

Klokken, welken men doopte , en waar
aan men veelerleie vermogens tocfchreef:

’t welk hem uitdrukkelyk deed beveelen

,

ut Clocas non haptif<ent , „dat zy geene Klok-

„ ken zouden doopen”. Dewyl ondertus-

fchen de Klokken, door den gemelden sa-

bintanus , te Rome , ter famenroepinge

van ’t Volk, by plegtige gelegenheden , in-

gevoerd waren, zullen ze vervolgens ook
hier, onder onze Voorzaaten , by de be-

graavenisfen in gebruik gekomen zyn; in

plaats van de Trompetten en Bazuinen, op
welke de Romeinen by de begraavenispleg-

tigheden, onder het gefchrei der Huilers

en Huilfters, maar onze Batavieren , on-

der het opheffen van zangen , tot lof van
des overleedens heerlyke Heldendaaden,
bliezen. Aanmerklyk is het dat men heden
in onze dagen

,
in Overysfel , op ’t zoge-

naamde Hoogt Veen , de Gemeente met
flaan-
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flaande trom , in flede van een Klok

,

te famen roept, en dus ter Kerke gaat.

Wyders is het beuzelagtig , dit Klokken
gebruik al vroeg onder de Christenen te

Rellen ; nademaal het , zoo als ook de ge-

leerde HiERONiM us MAGius , in zyn lee-

zenswaardig Traktaat , de Tintinnabulis ,

wel aanmerkt , tegens alle redeneering

ftryd , dat de eerfte Christenen
, welken

bitter vervolgd wierden, en in ’t geheim
vergaderden ,

zig door Klokken openbaar

gemaakt zouden hebben. Dan laat ons

voortgaan om de gevolgen van dit gebruik

onder ons op te helderen.

In ’t algemeen befpeurt men , dat de by-
geloovigheid omtrent de Klokken, ondanks
de gdtrenge en wyze bevelen van charle-
magne, eertyds grootlyks Hand hield; ja

dat zelfs de verlichte Eeuw, die wy bclee-

ven , dezelve niet geheel vernietigd heeft.

De Roomfchen fchynen ’er nog heden eene

groote heiligheid in te Hellen ; en ’t is al-

thans zeker, dat zy het luiden der Klok-

ken , by de begraavenisfen
, voor een

pligtmaatig gebruik erkennen. Ook word
het, op fommige plaatfen, door de Gere-

formeerden , fchoon deezen het ffcuk uit

een ander oogpunt befchouwen , als iets

fchandelyks aangemerkt den dooden on-

.
beluid te begraaven. Dit llag van bygeloo-

vigheid heeft aanleiding gegeeven , tot het

inwyden der Klokken, en ’t fchryven van
plegtige opfchriften op dezelven. Het
laatfte heeft zelfs nog plaats gehad na de

Ffffff 5 Her-
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Hervorming. De geleerde Heer kluit,
Leeraar op Zuid-Beijerland gezegd den
Hitzert , een myner geagte Corresponden-
ten , liecfc my deswegens het volgende
Versje op de Klok, die aldaar in den Kerk-

tooren hangt , medegedeeld : dus luid het.

Ik roepe ftcrk

In God es Kerk

Klein cnde groot.

Jk roepe ook uit

,

Door myn geluid

Des menfchen doot.

Vermits nu de Kerk aldaar gebouwd is,

na de bevestigde Hervorming , alzoo ge-

heel Zuid-Beijerland eerst bedykt en met
Huizen bebouwd wierd, na het Jaari6i5(*},

zoo kan men daar uit afneemen , dat de

wyze, om het gebVuik der Klokken door

opfchriften aan te duiden, ook onder de

Hervormden nog gebruikelyk geweest is.

Doch tevens befpeurt men , als men zooda-

nig een opfchrift met die van ouder tyden

vergelykt, dat men ’er niet meer dan een

burgerlyk plegtig gebruik mede bedoelde;

en geenzins der Klokke eenig vermogen of

kragt toefchreef, om Duivels, Spooken en

Onweders te verdryven. In vroeger da-

gen was dit een algemeen aangenomen ge-

welen, cn de bygeloovigheid wilde, dat

ze

(*) Zie de Tegenwoord. Staat der Vereenigde Ne-
der!

,

Vilde Deel J' Biadz. 20 j.



van HOLLAND. 1905

ze ten dien einde , door een plegtigen

doop, of, zoo als andere Roomfchen dit

verftaan , door cene plegtige wyding inge-

zegend wierden. Van daar leest men meer-
maals op de Klokken , Deum colo, Di-
vos oro , Demones fugo , dat is : ik eere God

,

ik bid voor de Heiligen , ik verjaag de Dui-
vels. Zoo heeft ’er op de groote Salvators

Klok van St. Pi eters Kerk te Leyden ge*

liaan.

>£< Salvator fo heyt ic.

f* Den haghel en aJ le quaet weder verdryf ic.

Den levende ende den doden Iuy ic.

£« Willem Moer, en Jasper fyn Broeder maeck-
ten mi.

In ’t Jaer ons Hern

MCCCCC. XIII.

Deeze fterke uitdrukking, van een Klok
Salvator of Behouder te noemen

, loopt

hoog, en dit , benevens het opfchrift , toont

,

dat de Wet van karelden grooten, om
naamlyk aan de Klokken

,
geen bygeloovig

vermogen van iets te kunnen afweeren,

toe te fchryven
,
geen kragts genoeg ge-

had heeft, om zulk een verregaand mis-

bruik uit de Roomfche Kerk te weeren.

En ’t is opmerkelyk ,
dat derzelver voet-

.Rappen , hoewel flaauwtjes , hier en daar

nog door de Hervormden gevolgd worden.

Dus word’er, zoo uit dit gebruik, als uit

-de gewoone inftelling der Vesper- of Mis-

klokken vpor verilorvenen , te Leyden,
al*
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alle dagen , van half twee tot half drie utr-

ren, geluid: men gelooft gemeenlyk dat het

ten diende der begraavenisfen gefchied;

doch het fpruit
,
zoo men wil , eigentlyk voort

uit cenige befproken Mis- of Vesper Ge-
beden voor overleedenen. In andere Ste-

den , daar het luiden nog min of meer in

gebruik is , moet men ’t bepaaldlyk ver-

zoeken ;
en zulks gefchied dan , met het

zelfde oogmerk , als oudtyds by de Room-
fchen, naamlyk om geld te verkrygen; de-

wyl ’er Luigeld aan de Kerk betaald moet
worden. Ter dier oorzaake valt het beluien

eenen Roomschgezinden te Amfterdam en
elders , die den overleeden

, geduurende
het boven aarde ftaan , dagelyks beluid wil

hebben, vry kostelyk; gelyk het ook an-

deren Aanzienlyken doet , die , uit ftatie

,

den dooden meermaals laaten beluiden
; dat

in fommige Steden nog al plaats heeft. Op
de Boerendorpen en elders , is het belui-

den, zoo van Roomschgezinden , als van
Hervormden, zoo dra zy overleeden zyn,
en vervolgens ook als zy begraaven wor-

den, vry algemeen; doch in Leyden weet
ik hiervan geen voorbeeld; denklyk, om
dat het gemeene dagelykfche gelui daar

voor gehouden word. By dit alles moet
ik hier in ’t voorbygaan nog aanmerken,
hoe het denkbeeld van den dienst der Klok-

ken
,

tot het verdryven van Onweder,
fchoon het zeer buitenfpoorig zy den Klok-

ken een bygeloovig vermogen toe te eige-

nen, niet geheel ongegrond is, vooral ten

op-
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opzichte van zwaare Klokken. De Na-
tuurkunde leert ons , dat het gebrom en

gedommel eener Klokke zeer fterk op de

omringende Lugt werkt; zoo dat de daar-

uit volgende beweeging, die wyd en zyd

in den Lugtflroom doordringt , een don-

derwolk, of andere ongefteldheid der Lugt,
kunne doen fcheiden ; op eene dergelyke

wyze, als men op Zee, door de dreuning

van het gefchut, min of meer eene kalmte

kan veroorzaaken , en de Hoozen of ande-

re Buien breeken. Deeze kragt van een

zwaar gedruis en geluid , voornaamlyk te-

gen Donderbuien , was den ouden , en wel

byzonder den ouden Duitfchers niet onbe-

kend , volgens GOTLIEB SAM. TREIER in

Jlmstafi Vet . German. pag. 32. Men moet
dus dit alles juist tot geen bygeloof bren-

gen , en , wil men ’er byvoegen , het nog
niet geheel beflischte gevoelen

, of ’er zwee-

vende geesten in de Lugt zyn, dan is het,

naar de Leer der Roomschgezinden , en

veelen der vroegere Christenen, nog zoo
befpottelyk niet, dat ’er ook deezen door

verdreeven worden , of het kan onder de

Enthufiastifche indrukken nog wel door.

Wyders is, dit alles overgeflagen , het ge*

bruik van ’t luiden der Klokken , zoo by ’t

overlyden als het begraaven , naar ons in-

zien , een zeer natuureigen gebruik ; om
dat het treurige gebrom eener Doodklokke
een flaatlyken en deftlgen indruk van droef-

heid geeft ; welke de Lykklaagers en Lyk-
volgers eigenaartig moet treffen. Uit dien

hoof-
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hoofde word ook de Treurklok, by Vorst-'

lyke fterfgevallen , overal en dagelyks met
herhaaling geluid; om de droefheid te meer-
der in ’t hart van al het Volk op te wek-
ken : dat insgelyks by ’t overlyden der Hee-
ren of Vrouwen , op byzondere Heerlyk-
heden , in agt genomen word. Men mag
des de gewoonte van de Doodklok te lui-

den , terwyl het Lyk zagtlyk ter Kerke of
aan het Graf nadert, zeer wel billyken.

Wanneer men nu , onder dit gebrom

,

ter begraafplaatfe gekomen is, gaat men de

Kerk , of het Kerkhof, één of tweemaalen

rond ; de Roomschgezinden op de Dorpen
doen het altoos zeker twee- of wel driemaal.

Onder de Hervormden word, by het be-

graaven van een Predikant , het Lyk voor
den Predikftoel nedergezet ; en weder op-

genomen. En zoo word
,

in fommige
plaatfen , een Magiftraats Perfoon , voorby
het Raadhuis gedraagen wordende ^ daar

voor nedergezet, het geen men te Leyden,

by ’t begraaven van een Hoogleeraar, me-
de voor de Academie waarneemt. De
Hoogleeraars worden , om dit ter deezer

gelegenheid te melden
, gemeenlyk , met

hunne Toga’s over het Lykkleed door hun-

ne Studenten gedraagen ; welken hier voor
een gefchenk in geld krygen. Een Knegt,
of eene Dienstmeid, bied hun dat gefchenk

doorgaans aan , op q^ne Zilveren Schotel

;

wanneer elk toetast, ’er het gefchenk af-

neemt, en een fooitje voorde Meid in de

plaats nederleid. Zulks vergoed dan aan
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dezelve de fchade, die ze lyd, door ’t ver-
DE H0L'

lies van eene draagplaats; welke men an- SCh°"

ders gewoonlyk aan eene Meid geeft
; die natie.

dan haar Vryer, Neef, of iemand anders,

in haare plaats, voor de helft laat draagen.

Verder heeft men aangaande dit nederzet-

ten , om weder ter zaake te keeren , op te

merken , dat dit een egt overblyffel is van
de gewoonte onzer oude Batavieren , om
hunne Heerlyke Mannen op een Schild op
tillen. Alkemade brengt hier toe

, het

opneemen van het Lyk op de Schouders

,

by den uitgang uit het huis: dan dit is te

algemeen ; en men kan niet wel twyffelen

,

of dit nederzetten gefchied nog heden met
eene opzetlyke rede, die zeer klaarte be-

vatten is. Men geeft naamlyk , door dit

nederzetten en wederopheffen op de Schou-

ders , voor de gemelde plaatfen , duidelyk

tc kennen, dat de overieeden in Kerk,
Raadhuis, of Academie uitmuntend geweest
is: en beveelt derhalven den Volke, in ’t

aanzien der Lykftaatie , zyne heerlyke nage-

dagtenis aan, als zynde de overieeden eer-

Jyk en lofwaardig in zynen post geftorven.

Dit nederzetten is buiten dat, naar ’t my
voorkomt , een onderwerp , dat nog wel

een nader onderzoek verdient. De Romei-
nen hadden het gebruik, om hunne Lyken,
•byzonder die van beroemde of agtbaare

Mannen ,
over de markt te draagen , en de-

zelven dan voor degewooneSpreekftoelen,
die aldaar opgerigt waren , te plaatfen , en

neder te zetten. Zulks gedaan zynde,

fchaar-
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fchaarde de geheele Lykftaatie zig daar
rondsomme ; intusfchen klom een der

' naastbeftaanden , of een ander welfpreekend

Perfoon, op hctgeftoelte, en vermeldde,

met eene deftige welfpreekendheid
, delof-

]yke daaden en verdienftcn van den overlee-

den , ten aanhooren van al het Volk. Zoo
deed fabius , als een waardig en Godvrug-
tig Vader, de droefheid maatigende, ipfe in

foro (*) , zelf op de Markt, de Lykreden
over zynen Zoon; en tiberius, negen jaa-

ren oud zynde, die van zynen Vader; IVb-

vcm autein annos natus dtfunctum patretn pro

rostris laudavit (f), „ negen jaaren oud

„ zynde, fprak hy, van den Spreekftoel

,

„ de Lofreden over zynen Vader uit”.

Nadien nu zoodanig een gebruik ook onder

de Batavieren plaats had , als reeds gezegd

is, by ’t melden der gewoonte, om, by ’t

affterven en verbranden hunner heerlyke

Mannen ,
derzelver daaden te verhaalen en

op te zingen , zoo kan men , wanneer men
dit in agt neemt , het niet vreemd vinden ,

te denken , dat het nederzetten der Lyken
voor de Academiën , Raadhuizen en Pre-

dikftoelen hier toe behoort; en dus ook het

houden van Lykredenen of Lyköratien en

Lykpredikatien ;
hoewel deezen thans eerst

gedaan worden na dat het Lyk begraaven is.

Doch hier van nog een kort woord. Het
doen van zulke Lyk- en Lofredenen is nog

he.

(*) Plut. in Fab. p. 188.

(t) Suet. in Tib* p. 401.
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heden in gebruik; maar men maakt ’er te-

genwoordig zoo veel werks niet van a!s

voor nog geen halve Eeuwgeleeden. Toen
hoorde men Lykredenen , waar in het pit

en ’t merg van Vaderlandfche geleerdheid

gevonden wierd : dan nu , het zy het aan ver-

flauwing van cierlyke Letterkunde , of aan
traagheid , toe te fchryven zy , hoort men ge-

noegzaam niets van die natuur, dan by ee-

nige byzondere gevallen , op last der Hoo-
ge Overigheid. Voorheenen leerden onze
Hoogleeraars op onze Hooge Schooien,
Vrankryk en Engeland , hoe men deftige

Lykredenen en Schilderyen van Edele Fiel-

den , agtbaare Staatslieden, en geleerde Man-
nen, moest opflellen. Maar nu houd men
zig veel meer op met het vertaalen van
Franfche Eloges , en andere uitheem fche

Hukken, ter afmaalinge van de Karaélers

en Verdienden der Vreemden; terwyl wy
onze lodyke Landzaaten vergeeten , daar

wy naauwlyks een voetflap in onze Ker-

ken of op onze Begraafplaatzen kunnen
zetten , of wy betreeden eene heilige as-

fche, die ons als in de oogen Huift, om
ons onzen hedendaagfchen Vaderlandfchen

fmaak in dit opzicht te doen befchreien.

Men neeme ons deezen uitflap , na welken
wy ons onderwerp nu weder zullen her-

vatten, ten goede!

Wanneer het Lyk een of andermaal ,
vol-

gens het gezegde , rond gedraagen is, zet men
de Baar voor het Graf neder ; de Lykdatie

Haat ftil, en de Naastbeftaande onthoud
1IT. DEEL. Gggggg zig
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zig kort by het Graf. Dadelyk word het

Lykkleed opgeflaagen , en twee flerke

Doodgraavers , of meer perfoonen , naar

de zwaarte der Kiste, neemen de Kist aan

het hoofd- en voeten-einde op , en Rellen

die over het Graf, op twee dwarsgelegde

Stokken ,
met daar naast liggende Touwen.

Onze Graaven , om dit nog met een woord
te zeggen , zyn, behalven de gewelfde Gra-

ven en Kelders , in onze Kerken , door-

gaans maar even zoo lang en breed, dat ’er

eene Doodkist in Raan kunne ; en worden

,

als alles bezorgd is
, met een Reenen Zerk

geflooten. De Kist , dus over dit Graf ge-

plaatst ,
en wel in die rigting, dat de voe-

ten Oostwaards en het hoofdeinde West-
waards liggen , althans zoo veel mogelyk
als de plaats toelaat, word vervolgens, met
behulp der bovengedagte Touwen , door

de Doodgraavers opgetild; fluks worden de

Rokken ’er onder uitgehaald; en men laat

de Doodkist zagjes en gelykerhand in even-

wigt nederzakken , tot op den bodem van

het Graf, of op de Kist van den eenen of

anderen Vriend of Bloedverwant, te voo-

ren aldaar begraaven. Men haalt ’er voorts

terRond de Touwen onderuit; de Dood-
graavers bedekken de Kist met zand, en

fpreiden veelal het Lykkleed over het Graf

heen. Na de verrigting van dit alles, ge-

leiden de Aanfpreekers de Lykflatie, in

denzeJfden rang, weder ter Kerke uit; met
dit onderfcheid, dat alle de Draagers dan

agter aan volgen. Wel byzonder word ’er

op
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op gelet , dat de gehèele Lykftatie als

dan voorby het Graf geleid word; om dus,
als ’t ware , het laatfte affcheid van den
overleeden te neemen. En voorwaal* op
deezen ftond ziet men de kragt der natuu-
re; dit oogenblik doet veelei* traanen langs

de wangen biggelen; het hart verfmelt, de
kniën knikken tot bezwykens toe , terwyl
de beevende fchreeden als aan de aarde

vastkleeven , en een vaarwel in eeuwig-
heid, om zoo te fpreeken , in de opge-
kropte keel tot ftikkenstoeverfmoordblyft.

Dit kan , in tedertreffende fterfgevallen

,

zoo fterk zyn, dat genoegzaam de geheele

Lykftatie ’er door aangedaan worde
; ter.

wyl een ieder den Dooden als hoort roe-

pen; „ myne Vrienden, ik heb den ftryd

? ,
geftreeden

, gy zult my wel dra volgen”.

Hier is het dat de verhardfte Stoicyn of
Godloochenaar , in zulk een geval , zyn
geweeten niet kan verzaaken

, noch de
kragt der droefheid ontkennen. Onder
foortgelyke aandoeningen , zy dan in ee-

ne meerdere of mindere maate, gaat men
ter Kerke uit, en keert, langs een ande-

ren weg, weder naar het Sterfhuis; wer-

waards wy de Lykftatie zullen laaten voort-

wandelen , om ons intusfchen , ter onder-

. zoekinge van andere merkwaardigheden,

op het Boeren-Kerkhof te begeeven
; daar

het eenigzins anders toegaat.

Hier neemen de Draagers, zoo dra het

Lyk naast het Graf gezet, en de Kist ne-

dergelaaten is, gewoonlyk de naaste Buur-

Gggggg 2 man
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man het eerfte , en daarna elk eene fpade

;

met welke zy de aarde over de Kist tot

zulk eene hoogte werpen , dat dezelve als

een heuveltje, fchuin tegen een, daar over
opgeftapeld worde. Dit is vry algemeen,
fchoon ’er op verfchillende Dorpen voorts
onderfcheiden gebruiken plaats hebben.

Zoo vind men, by voorbeeld, Dorpen,
daar men het Graf netjes met groene zoo-

den, fchuins tegen een geftapeld, bedekt;

en in Zuid-Beijerland moeten , volgens het

berigt van den Weleerwaarden kluit, door
een ongehuwden perfoon , ’er drie zooden
op geleid worden. In eenige Dorpen wor*
den terftond groote Zerkfteenen op het

Graf gewenteld ; doch in Zuidholland is

men gewoon de Baar over het Graf te zet-

ten , en dezelve aldaar te laaten ftaan tot

des anderendaags, of ten minften tot des

avonds ; elders ook houd men het voor
ftaatlyk de Baar meer dan twee dagen op
het Graf te laaten. Deeze gewoonte van
de Doodbaar op het Graf te laaten ftaan

,

is nog een overblyffel van een plegtig ge-

bruik der Roomschgezinden , welken in die

dagen, toen de Roomfche Kerk de heer-

fchende was , altoos gewoon waren , op het

Graf een Houten Kruis te ftellen. Men
beitelde of verwde zelfs diestyds een Kruis

op de Doodkisten; en zulks is, in ’t begin

der Hervorming, ja nog lang daar na, hier

te Lande gebruikelyk geweest. Het fchynt

dat de Hervormden toen nog ten minften

die rekkelykheid voor de Roomfchen had-

den,

/ *
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den ,
welken in die oude dagen gelyker-

hand met hun het juk der Spaanfche Ti-
rannye hebben afgefchud, dat ze het plaat-

fen van Kruisfen op hunne Kisten na-

volgden of toeftonden. Ten bewyze daar

van ftrekt een zeer merkwaardige Zil-

veren Penning , in het beleg van Haar-

lem, 1572. geflaagen, my gunftig ter afte-

keninge ter hand gefield , door mynen be-

roemden Penningkundigen Stadgenoot den
Heer h. a. dibbets. Op deezen Pen-
ning, dien wy om deszelfs zeldzaamheid in

Plaat gebragt hebben , ziet men duidelyk

eene Doodbaar, waar op eene nog fchuins-

gedekte Doodkist flaat, meteen Kruis bo-

ven op het Dekfel; daar onder op eene
rolle deeze woorden, IN FINECANITUR
LAUS; en nog laager, Jan Pieters Deyma.
Prouandtmeester in ’ t beleg van Haarlem .

Aan de tegenzyde vind men den gewoonen
ftempel der Noodmunten. Voorts is dee-

ze Penning agtkant , en hangt aan een rin-

getje, ten bewyze dat dezelve gedraagen,

en ter begraavenisfe gebruikt is , als een
gefchenk voor de Vrienden en de Draagers.

Dit uitdeelen van Begraavenispenningen

was oudtyds zeer gebruikelyk, en ’t was,

in ’t begin deezer Eeuwe , onder onze Na-
tie , nog vry algemeen : ook word het in de

Indiën, door onze Vaderlanders , die zig

daar ter neder gezet hebben , zoo ik wel

meen te weeten , onderhouden. Ik heb
althans zulke Penningen van Goud gezien

,

die nog in den jaare 1768 , op Ceylon , by ze-

Gggggg 3 ke-
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kere begraavenisfen uitgedeeld zyn. In
vroegere dagen had men ’er hier te Lande
zoo veel mede op, dat men ’er de Beelden

der perfoonen op goote of graveerde. Zoo
Rond op de Begraavenispenning van von-

del, aan de eene zyde ’s Mans beeldtenis,

met dit omfchrifu

JOOST van den vondel
, Geft. 5. Feb. 1679.

en aan de tegenzyde, zag men eene zin-

gende Zwaan, met dit omfchrift:

’s LANDS OUDSTE EN GROOTSTE POEET,
Geb. 17. Nov. 1587.

Men vind dien Penning afgebeeld by van
loon (*). De opgenoemde Heer dib-

bets bezit dus ook nog een allerzeldzaam

fte Begraavenispenning van den Admiraal

heemskerk, waar op de Zeedag voor GL
braltar , aan de eene, en de geheele Lykfta-

tie des Zeehelds aan de andere, zyde wonder
konftig gegraveerd is. Nu en dan worden ’er,

zelfs in deeze Eeuw , nóg Begraavenis- ofGe-
denkpenningen cpoverleedenen uitgedeeld;

zoo is my, door den Heer bernardus de
bosch, beminnaar van fraaie Konden en
Weetenfchappen te Amfterdam

,
gunftig ter

befchryvinge overgegeeven een Lykpen-
ning,

(*) Zie g. v. loon , Nederl. Historiepenningen >

lil D. bl. 283.
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ning, op het overlyden van feddrik fon-
tein, M. Dr. Op deezen Penning ziet

men, aan de eenezyde, eene antike Graf-

tombe , waar uit eene Grafnaald ryst

,

voor eenige Cypresfeboomen geplaatst: aan
deeze Naald is het Wapen van den over-

Jeeden gehegt
; op de Tombe ftaat een

Uurglas, en daar naast eene nederwaards
afglydende uitgaande Fakkel: voor de Tom-
be zit eene fcbreiende Vrouw in weduw-
lyk gewaad, met den linker*arm op den
Bybel , en houdende de regterhand met een
doek tegen den mond. Hierop heeft bo-

vengemelde de Bosch dit fraai Versje ge-

maakt.

De droefheid zwymt by ’t Graf,

En beeld ons levende af,

Hoe Weduw, Ouders, Maagen,

En Stad- en Landgenoot,

Om FEDDRIKS vroegen dood ,

Met bittren weedom klaagen:

Maar wie van rouw bezwyk;

Hy juicht, in ’t Englenryk.

Op de tegenzyde vertoont zig een Kruid-

kas en eenig Apothekers tuig , waar nevens

,

aan de linkerhand, een Chymisten Fornuis,

met Kolf en Distilleerfles, waar voor de

Slang van ./esculaap kruipt. Aan de rech-

terhand naast de Kas ftaat een Scelet of

Menfchen-geraamte ; en voorts in ’t mid-

den eene Aloëplant, in haare tobbe, met

Gggggg 4 een
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de hol- een Kruidboompje
, en het Boek van hif-

land- pocrates. Daaronder Haat:
SCHE
NATIE.

FEDDRIK FONTEIN; M. D.

Gebor. te Harlingen. XXII. Febr.

MDCCXXX VI,
En aldaar overled. XXIV.
Decemb. MDCCLXV.

Op deeze tegcnzyde is door dezelfden Heer
de Bosch dit Versje gemaakt.

In de Kunst der Artzeny

Welervaren; teêr bewoogen.

Door Godvruchtig mededoogen.

Stond FONTEIN den lyder by.

Met geen minder tederheden.

Word , ten prys van wakk’re vlyt,

Wyze Deugd en reine Zeden,

Deeze munt zyn naam gewyd.

Zulk eene uitdeeling van Penningen had

bovenal plaats, by het fterven en begraa-

ven van Vrysters en Vryers. Men liet een

Doodshoofd met Kranfen en Bloemwerk
op dezelven gieten of graveeren; en daar

benevens den naam en ouderdom van den

overleeden Perfoon. Was men voor een

eenvoudiger zwier , dan deed men maar
een rond plat Huk Zilvers met Letteren

graveeren. Zoodanige Penningen verdien-

den de Draagers, welken dan altoos Vryers

moesten zyn. Tweeërleie Pepnningen van
die
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die foort, waar van wy de voornaamften
hier mede in Plaat brengen , zyn my ver-

eerd , door myne hooggeagte Vrienden

,

de Heer jacob van zolingen, en Mejuf-
frouw VREDA VAN ZEVENHOVEN , deSZelfs

Huisvrouw ; uit welker familien deeze

Penningen afkomftig zyn. Op den fraai-

ften,die ovaal rond is, ziet men een Doods-
hoofd, tusfchen Koornairen, rustende op
een Voetftuk, waar voor verwelkte Bloe-

men liggen : boven op het Doodshoofd
ftaat een Lamp, die op het uitbranden is:

over deeze Lamp , en om het Doodshoofd

,

vertoont zig een geflingerd Lint, waar op
men leest

:

Salig fyn de Dooden die in den Heere Jlerven ;

en onder op het Voetftuk.

De Dood is een Inganck ten Leven .

Aan de tegenzyde is een Maagdcnkrans,
en daar onder ftaat

:

Ter gedachtenisje van Sufanna de Min ,

overleden den 15 November 1697. ou&

zynde 16 Jaar.

Op den anderen Penning ,
die uit een plat

’ftuk Zilvers beftaat, leest men :

Den Mensch gaat na fyn Eeuwigh Huys
ende Rouwklagers Juilen in der Straaien

omgaan , Pred. 12. v. 5.

Gggggg 5 Aan
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Aan de tegenzyde is een Doodshoofd
, op

twee Kruiswyze Jiggende Beenderen, met
dit byfchrift:

Ter Gedagtenis van Dogter GERARDA PEN-
TERMAN, geboren den 11 Maart 1684^

overleden den 30 Augusti A°. 1715.

oud 31 Jaar 5 m, 19 rh.

De gewoonte , om door deeze en derge-

lyke Penningen den overleeden te geden-

ken , en daar op een Bybelfpreuk te Rel-

len, was mede een overbrengfel van een
oud gebruik. Men hield naamlyk oudtyds,

wanneer het Lyk onder de aarde was , by
het Graf , eene foort van Misfe of Uit-

vaart, onder het opzingen van een Lof-

zang of Pfalm : een gebruik, dat nog heden

in Duitschland, niet alleen onder de Room-
fchen ,

maar ook onder de Lutherfchen,

flandhoud. Men Raat ’er gezamentlyk om
het Graf, op het Kerkhof, en zingt eer-

biedig een Pfalm of Doodlied ; ter aan-

denkinge van de nietigheid des leevens , en

de hoop der Opftandinge. Naar alle waar-

fchynlykheid is dit gebruik af te leiden van

de gewoonte onzer oude Germaanen ; die,

by het begraaven en verbranden van de

Lyken hunner heerlyke Mannen
,
^niet al-

leen gedagten aan derzelver daaden , maar

ook aan den toekomenden Raat, in welken

zy elkander weder hoopten te aanfchou-

wen. Men vind den overgang van dit ge-

bruik ook onder de eerRe Christenen hier

te
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te Lande ; welken , by het begraaven hun-

ner Broederen , den gelukkigen baat des

overleeden gedenkende
,

gewoon waren

te zeggen: god wouts, ’c welk , volgens

alkemade, betekent, onder Gods gunst,

zegen en toelaatinge. Zoo zong men oud-

tyds , tot Hot der Pfalmen , het woord
aleluja, Loof den Heer , volgens het ge-

tuigenis van hieronymüs , in Epitaphio

PAULi. Doch in laatere Eeuwen ontbon-

den ’er plegtiger gebruiken ; van waar jus-

TiNiANUs begraaven wierd
, onder een ge-

juich van Pfalmgezangen , door Maagden
en Chooren opgezongen. Virgineus tonat

inde Chorus , vox JEihera pulfat (*). Op
deeze gewoonte , van ten Pot een Lofzang

te zingen, flaat ook, zoo ik agte op den
gemelden Haarlemmer Penning, de fpreuk

In Fine Canitur Laus ; dat is , op het ein-

de, of, zoo als wy ’t ruim neemen,na het

einde van ’s menfchen leeven, word ’er een

Lofzang gezongen. Men mag uit deeze

fpreuk , en de daarnevens afgebeelde Dood-
baar op dien Penning., vry gegrond aflei-

den , dat het in het jaar 1572 , binnen

Haarlem, nog gebruike/yk was, om by de

Doodbaar , en onder het begraaven
, een

Lofzang te zingen: als mede dat men ’er,

na ’t afneemen van dit gebruik , nog een
• zweem van vind, zoo in de gemelde Pen-

ningfpreuken als in het flaatlyk bellen der

Dood-

CO Zie CORIPPUS, Lib . 3, de Exequiis justiniani

&np.
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Doodbaare op het Graf. Alhoewel nu zulk

eene foort van uitvaart by het Graf niet

meer onder ons in gebruik zy,zooheerscht
’er nogtans, op verfcheiden Dorpen, en op
Boeren- begraavenisfen , by de Hervorm-
den, eene gewoonte, die ’er veelligt uit

afkomftig is. Kort, naamlyk, voor dat het

Lyk uitgedraagen zal worden, gaat een der

naaste Vrienden by de Kist zitten , en leunt

met den arm op dezelve. Voorts leest

iemand, veelal de Schoolmeester, na een

kort gebed , eenige ftigtelyke Kapittels uit

den Bybel, betrekkelyk op de nietigheid

des Menschlyken leevens : welke leezing

cn byzondere bidding vervolgens eerbiedig

herhaald word, als het Lyk ter aarde be-

fteld is, en de Vrienden weder binnen ge-

komen zyn. Dit is heden nog zeer gebrui-

kelyk in verfcheide Dorpen van Zuidhol-

land; en uit Zuid BeijerJand fchryft my de

Eerwaarde kluit , dat het aldaar insgelyks

plaats heeft; en wel zoo, dat het de post

des Leeraars zy, als hy ter begraavenisfe

verfchynt; doch als hy zig des onttrekt,

gefchied het door een Schoolmeester, of

ook Wel door den Timmerman die de Kist

gemaakt heeft. Men wil , dat een Timmer-
man aldaar ’t ’er wel op toelegt , om zig in

dat bidden te oeffenen , ter verkryginge

van de gunst tot het maaken van Dood-
kisten. Dit leezen, maar niet het bidden,

is ook op veele plaatfen in Noordholland

eene beftendige gewoonte. Men verzoekt

dsn Leeraar, of iemand anders, naar ’t

best
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bert fchikt , tot dit leezen: en deeze leest,

volgens zyne verkiezing, uit den Bybel,

eenig ander fiigtelyke Boek, of een eigen

opRel, het geen dienen kan, om de aan-

dagt , op ’s Menfchen Rerflot, en de ge-

volgen daarvan, te vestigen. Dit leezen

gefchied altoos voor ’t wegdraagen van het

Lyk; en fomtyds houd de Leezer , voor
de Vrouwen, die in de Lykkamer blyven,

aan , tot dat de LykRatie wederkeert,

wanneer hy terRont eindigt. Men heeft

eene Redenvoering van die natuur , welke

ook meermaals gebruikt word
,

gedrukt,

onder den titel van Redenvoering , gefchikt

om in een Sterfhuis voorgedraagen te worden.

Wyders is het te overbekend, om ’er op
liaan te blyven, dat de Roomschgezinden
hunne plechtigheid van bidden , als mede
het houden van Misfen en Uitvaarten , hier

te Lande zeer Hipt onderhouden. Maar ’t

geen daaromtrent byzondere opmerking ver-

dient, is, dat de Leden van deeze Gezint-

heid, in dit hun Vaderland, op dit Huk
vooral niet min yverend Godsdienllig zyn

,

als in die Landen , daar hunne Godsdienst-

pligten openbaar gehandhaafd worden. Zy
houden zig althans , zoo veel het de te-

genwoordige Lands- en Kerkregeering toe-

laat, aan hunne gebruikelyke plegtigheden

,

‘waar toe wy in dit geval betrekken , het

omgaan op de Kerkhoven, en het Rellen

van de Baar op het Graf, in Rede van oud-

tyds een Houten Kruis. Daar benevens

zegt men in ’t algemeen tot hunnen lof,

dat

DE HOL-
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de hol- dat ze, met het te rugkeeren v
ran de Lyk-

LAND- ftatie, naar hun vermogen niet kaarig zyn

,

natie. *n ’
c doen van S^cen aan de Armen. Te

weeten, ’cr ftaat, op veele Boerendorpen
in Holland, een Diaken, of de Schoolmees-
ter, aan het hek van ’t Kerkhof, met den
Armenbuidel, om van een ieder, die het

Lyk volgt, eene gift ten behoeve der Ar-
men te ontvangen. Hier mede keert de
fiatie dan weder naar huis

; in fommige
Steden byzonder AmRerdam

,
gebeurt het

veel dat een of ander uit de Statie gaat , na
dat dezelve uit de Kerk treed; ’t welk om
de belangen van de Koophandel

, en de
grootte der Stad , nog al verfchoonlyk is.

In andere Steden houd men het voor vry
hoonend, en ’t gebeurt daar nooit.

DE By de Stedelingen , die onder deezen on-
weder- zen uitftap alrede aan het Sterfhuis gena-
keering ^erd zullen zyn, keert gemeenlyk de ge-
D
statie. ^iee ^e Lyk ftatie weder tot hetzelve; daar

gekomen zynde, fchaart zig, ten minften

in verfcheiden Steden , de gantfche Rei in

het ronde, vlak voor het Sterfhuis. Daar
na treed de voornaamfte Aanfpreekerin het

midden van den kring , en zegt gewoon-
3yk ;

de Vrienden en Naastbeftaanden van

den overleeden doen de Heeren Vrienden , Ge-
buuren en goede Bekenden bedanken , voor de

laat[le eere den Overleeden aangedaan , en ze

1worden nogmaals verzogt om binnen te tree-

den ; doch thans gaat men veelal in huis

daar deeze plegtigheid dan gefchied. By
de Boeren heeft dit aan ’t Sterfhuis geen

plaats

;
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plaats; om dat de Gebiiuren , of allen, die de hoL-

buiten de Bloedverwanten en in huis land-

verzogten mede gegaan zyn , zoo Vrou- SCHE

wen als Mans , doorgaans één of meer
halfvaten Bier , met een overvloed van
Brood en Kaas, in eene Herberg, of een

ander byzonder huis, te verteeren krygen.

In dat geval fpreekt een van de Naastbe-

ftaanden, doorgaans de allernaaste in den
bloede, zoo hy uit hoofde van droefheid

’er niet in belet worde , de vergadering al-

dus aan. Wy bedanken alle goede Vrienden

,

voorde laatjle eere onzen Vader , Moeder of
Broeder , (naar dat de Perfoon is ,) aange-

daan. Wy verzoeken de Vrienden binnen;

die niet in huis verzogt zyn, gaan tot Kryn,
Krelis, Teune of Jan, (zoo als de Hospes
dan heet,) om te drinken . Daar mede gaan

de naaste Vrienden in huis , en de overigen

naar de Herberg.

In de Steden volgen de ter begraavinge het

genoodigden , indien ze zulks verkiezen ,

INGA
,

AN

daadelyk de naaste Vrienden in huis , in die STERF_

orde , en op die wyze , als ze uitgegaan huis.

zyn ;
doch zeer veelen neemen hun affcheid

,

zonder binnen te treeden. De Naastbe-

ftaanden plaatfen zig dan in dezelfde orde

als voorheen in de Lykkamer; en hier op
gaan de Aanfpreekers by de overige bin-

nengetreeden rond, met een Schenkbord,
waar op Glazen met Rhynfchen en Witten
of Rooden Wyn aangeboden worden; ter-

wyl een ander een Blaadje met Koekjes en

Krakelingen omdeelt ; waar van een ieder

dien
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dien ’t gelust zig bedient. Na dén of twee
glazen gedronken te hebben

, neemt men af-

fcheid en vertrekt. Alleenlyk blyven de
Naastbeftaanden of byzonder genoodigde
Vrienden; en zoo een ander ook verkiest te

blyven, hy word wel niet onbefuisd ge-

weerd ,
maar men houd zulks voor onbefchei-

den , en vind gemeenlyk wel een weg om zig

met fatfoen van dien onbeleefden gast te

ontflaan. Terwyl het binnen gefchied, is

één der Aanfpreekers in het Voorhuis be-

zig met de Draagers te befchenken , en hun
de Draagpenningen uit te deelen : het welk

nu, federt dat de gemelde Begraavenispen-

ningen in onbruik gekomen zyn , naar het

vermogen der Familie, in gereeden gelde

gedaan word; het zy met Guldens, Drie-

guldens, of Ducaaten en Ryders. Onder
deftige Burgers heeft men *er nog heden,

die ,
als of zy de oude Landswyze van Pen-

ningen uit te deelen , wilden onderhouden,

by hun leeven eenigen onzer oude Duca-

tonnen met een of twee hoofden, voor

hunne begraavenis bewaaren , om dezelven

aan de Draagers te fchenken. Op dit be-

fchenken en beloonen vertrekken ook dee-

ze Draagers; behoudende daarenboven den

Rouwband en de Handfchoenen ; welke

laatften by eene Vryster of een Vryer al-

toos wit, en by Bejaarden zwart zyn, die

hen door de Vrienden gefchonken worden.

Dit is de tegenwoordige heerfchende trant

in veele onzer Steden ; doch buiten dit is

het hier en daar, by zeer veele gegoede,

def-
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deftige en aanzienlyke Burgers , als ook by
Magiftraatsperfoonen , nog behendig in ge-

bruik ,
aan allen , die het Lyk gevolgd

hebben, by het inkomen in huis-, een ge*

kruid geraspt Broodje , of, by den Boe-
renhand, en ook in de Steden by eenige

Burgers, gekruide Koekjes om te deelen.

Men kan deeze Broodjes dan onder den
Wyn of met eene Bierteug nuttigen; doch
meestal wordenze door de Mans in den zak

gehooken , en den Vrouwen t’huis gebragt;

die, gelyk men zegt, ’er op vlasien, dat

de Man een Koekje t’huis brengt. Van
daar zyn fommige Vrouwen , wien zulk

een Broodje nog al aangenaam is, niet zon-

der reden gemelyk op de nieuwe Mode,
van eenige fnoeperyen op een blaadje by
die gelegenheid toe te dienen. En zeker,

het is onzen Vaderlandfchen Vrouwen en

Huisgezinnen niet kwaalyk te neemen , dat

ze veelen deezer nieuwe Modes niet heel

gunhig beoordeelen; nademaal het geden-

ken aan den dooden, door het houden ee-

ner deftige Maaltyd, waar van het fchen-

ken dier Broodjes veelligt nog een ovei>

blyffel was, recht oud Vaderlandsch is.

Het gewag maaken hiervan leid ons als

met de hand , tot eene nadere befchouwing

van de Doodmaalen onzer Voorzaaten;

welken nog heden eenigzins in zwang zyn

,

‘by de Stedelingen, maar alleenlyk onder

de Naastbeftaanden ; en by de Boeren op de

wyze als hier boven gemeld is. Dan oud-

tyds had hier omtrent een Nationaal ge-

III. deel. Ilhhhhh bruik
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bruik van veel meer omflags plaats ; des

het eene byzondere melding vordere. Het
houden van Doodmaalen

, op den dag der

begraavenisfen , is , van de vroege famen-
wooning der Menfchen af, een zeer pleg-

tig gebruik geweest; in zoo verre, dat ’er

al van oudsher by die Maaltyden, ook by-

zondere Spelen ingerigt wierden
, welken

niet zelden van eene ongemeene pragt en
grooten Ridderzwier waren ; hoedanige

voorbeelden ons in den JEneas van virgi-

Lius,en de Maden van homerus overvloe-

dig voorkomen. Naar uitwyzen der Ge-
fchiedfchriften ,

was ’t genoegzaam onder
alle Volkeren gebruikelyk, na ’t voltrek-

ken der Lykftatie , eene plegtige maaltyd

aan te rigten. Van david vind men ge-

meld, dat hy , by de Lykftatie van abner,
weigerde brood te eeten. 2 Sam. III. vs. 35.

Zulks geeft ons aanleiding om te denken

,

dat dit gebruik ook den Jooden niet onbe-

kend was ; en als men in den zoogenoem-
den Brief jeremie, of Barnch VI. vs. 31.

leest: fy [te weeten de Babyloniers] brul-

len , ende roepen voor hare Goden
, gelyck

fommigen in de maeltyden over de dooden;

mag men daar uit wel afleiden , dat hier

omtrent een bekend misbruik onder de

Jooden heerschte. Voorts weet men ,

dat de Romeinen en Grieken hunne Dood-
maalen hadden, onder de naamen van Epu~
l<e Sepulcrales en ^iSu7rvot: op welken de

Nabeftaanden ook wel gekroond kwamen;
volgens cicero de Legib. Lib, 2. Sequeban-

tur
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tur Epidcc , qnas inirent propinqiii coronatu

*, Zy gongen gekroond ten gastmaale”, dat zy
in laudem mortui , ,,tot lof van den overlee-

„ den” hielden. In hoe verre iets van die na-

tuur ook oudtyds onder de Germaanen en
Batavieren plaats gehad hebbe, is niet met
zekerheid te bepaalen ; doch dat ze ’er niet

geheel onkundig van geweest zj7n, is ge-

noegzaam af te neemen, uit de gebruike-

lykheden der Noordfche Volkeren , waar
mede die der Germaanen zeer veel over-

éénftemden. En onder deezen was men ge-

woon Brood en Wyn by het Graf te nutti-

gen , en te Hellen ; in deliciis , zegt cm-
lius rhodiginus, combusto cadavere , con~

yivia parabantur. „ Men rigtte Gastmaalen

„ aan als ter verfnaperinge van denoverlee-

„ den” , in den waan , dat zulks nog diende

,

ter verftcrkinge van de omwaarende Gees-

ten der dooden. Doch wat ’er ook van dit

vroegfle gebruik zy, ’t is overbekend, dat

het laate Geflagt zeer veel op had , met
pragtige uitvaarten en kostbaare maaltyden

by de Begraavenisfen ;
die al vroeg onder

de Christenen in zwang waren. De eerfte

Christenen tog hebben dit reeds van de Joo-

den en Heidenen overgenomen ; en ’t

blykt, uit veele vermaaningen der Oudva-

deren, dat zulks, zoo onder de Geestely-
• ken als Leeken ,

vry ruw toegong. Te aan-

merkelyk zyn de woorden van augustxnus
ten deezen opzichte, om ze hier over te

flaan. Novi inquit multos esfe fepulcronm

& pifturarnm adoratores , novi multos
,

qui

H h h h h h 2 cum

DE HOL»
LAND-
SCHE
NATIE.



DE HOL-
LAIVD-

SCHE
NATIE.

1930 NATUURLYKE HISTORIE

cum Litxiiriojlsjime fupcr mortnos bibunt &
epulas cadaveribits exhibentes

, fuper fepultos

feipfos fepeliunt. August, de morib. Ecclcfice

Catholicce. Cap. 34. Dat is : „ Ik weet,

,, dat ’er veelen gevonden worden , die

,, aanbidders der Lyktomben en Schilde-

,, ryen zyn. Ik ken ’er veelen, die zig-

,, zelven, terwyl zy ten wellustigfte, den

„ dooden bedrinken , en de Doodmaalty-

,, den bywoonen , op de begraavenen be-

,, graaven”. Dat nu wyders deeze ge-

woonte vervolgens ook onder onze Hollan-

ders Hand gehouden heeft , en wel eens tot

buitenfpoorigheden gebragt is , blykt ten

klaarfte , uit de veelvuldige voorbeelden

van foortgelyke misbruiken, als de Oudva-
der hier berispt. Maar buiten dit algemeene

komt ons in die bedrading eene byzonder-

heid voor, die ik my niet mag laaten ont-

glippen; nademaal ik niet vinde dat iemand

vóór my, ten opzichte onzer Natie, ’er

op gelet heeft. Augustinus maakt hier

gewag van Schilderyen, en fpreekt, by ge-

legenheid van het berispen der Doodmaa-
len, van ’t eeren der Graven en Schilde-

ryen. Hier omtrent Haat op te merken

,

dat het nog heden in Duitschland, in Bra-

band , en op veele andere plaatfen
, in ge-

bruik is , om een waardig Man , een Kerk-

voogd, of ook wel een waereldlyk Man
van aanzien en verdienfte , na zynen dood
te laaten fchilderen. Veelal plaatst men
dan , onder of nevens het Beeld

, den

naam , den ouderdom en de bediening van

den
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den overleeden; waarby men ook wel de
eene of andere fpreuk, op de flervelyk-

heid, of eeuwige Zaligheid betrckkelyk,

gewoon is te voegen. Dit was oudtyds
zeer gemeen onder de Roomschgezinden

,

die zulke gefchilderde Beeldtenisfen in de
Kerken of by de Kerkhoven , ter eerbiedi-

ginge pleegen op te hangen: op hoedanig
een gebruik de Heilige Kerkvader reeds in

zynen tyd gedoeld heeft. En zoo was ’t

onder onze Hollanders , fchoon dit laatst-

gemelde by ons niet in zwang geweest zy,
eertyds vry gemeen, de dooden, als men
nog geen Portrait van hun had , af te fchil-

deren , zoo als zy in de Kist of op het

Doodbedde lagen; waar van eene menigte

van dergelyke Tafereelen onder ons ten

getuige ftrekt. Men heeft ’er nog onlangs

een voorbeeld van gezien, in het na den

dood gefchilderde en gegraveerde Beeld

van den beroemden Leydfchen Dichter jan
de KRUiFF

;
wiens heufche vriendfehap my

te dierbaar geweest is, dan dat ik, hande-

lende over het Schilderen van iemand na

zynen dood ,
by die gelegenheid aan deezen

voortreffelyken Man niet zoude gedenken

,

om de loflyke nagedagtenis van dien braa-

ven Vaderlander, in deeze myne Natuur-

lyke Historie , te bewaaren. Doch laat

ons weder bepaalder tot ons onderwerp
keeren.

Het vieren van de nagedagtenis der ver-

jïorvenen , zoo in Tafereelen als door

Maaltyden, is des nog heden by ons in ge-

ld h h h b h 3 bruik

;
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bruik ; dan egtcr indiervoegen dat de Dood-
maaien, welken wy inzonderheid bedoe-

len , vry gemaatigder gehouden worden
dan vóór twee Eeuwen , en vroeger ge-

fchiedde; wanneer ze zoo overdaadig ingc-

rigt wierden, dat men ’er zeer fterke wet-

ten en bepaaüngen op maakte. Dus mogt,
by voorbeeld, te Grootebroek, in Noord-
holland, niemant gaan tot den Doodenhuize ,

hy en zy afterskind , of naarre , of bloeden-

fchap , en vier die naeste Buuren aan beide

zyden y op een boete van een pond . En eene

oude Keure op Texel luid in deezervoe-

ge : Waar eenigc Memorie van dooden ge-

daan word y daar en moet niemant gaan ten ee

-

ten ofte drineken van diere Spys , of dranke ,

hy en zy fusterling , of daar en binnen , die

agt de naeste liuife ,
van daar de doode uitge-

dragen is y te verbeuren 5 Sehell. Insgelyks

mogt men , te Rotterdam , in ’t geheel geen
Wyn, zoo wel binnen als buiten, fchen-

ken, en zoo vervolgens in geheel Holland.

Op die wyze is ook nog,indenjaare 1671

,

nu ruim eene Eeuw geleeden , byzonder
den Huislieden, by een openbaar Plakaat

van de Heeren Staaten van Holland en

Westvriesland , verbooden , eenige publike

Doodmaalen aan te ftellen y en vervolgens ie-

mant y ten aanzien van de begraaf'enisfen ,

buiten de Erfgenamen van den overleden te

traÏÏeren of doen trakteren
,
enz. Edog, fchoon

deeze en meer dergelyke Plakaaten , ter be-

teugelinge van verregaande ongeregeldhe-

den op de Doodmaalen , door de Hooge
Ove
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Overigheid afgekondigd zyn ; zoo is nog-
tans het gewoone en geregelde gebruik

, van
Doodmaalen te houden , daardoor niet ver-

boden. Ook zyn ze nog heden onder de
Natie zeer gemeen ; maar evenwel zoo

,

dat men ’er doorgaans niemand op ver-

zoekt , dan alleen de Bloedverwanten

,

Naastheftaanden en Vrienden van Vriends
wegen , mitsgaders de Gebuuren, Men
houd deeze Maaltyden doorgaans met geen
breed aangeregte noch gedekte Tafel , als

zynde zulks boeten onderhevig
; maar brengt

flegts, op eene ongedekte Tafel, een koud
ftuk gebraaden VJeesch , eene Ham of iets

dergelyks, met Kaas en Brood enz. Vóór
de Maaltyd bied men den Vrouwen Thee,
en den Mannen eene Pyp Tabak, mitsga-

ders Wyn en Bier, naar ’t vermogen der

Lieden
;
en vervolgens gaan de Gasten ter

Tafel. By den Boerenftand geeft men veel

al best Bier , Kaas , Boter en Brood , en
doorgaans eene Ham ; zelfs is het in de

Boerenhuishoudens gemeen, om altoos ee-

ne beste Ham , tot dergelyk een voorval in

gereedheid te houden. In eenige plaatfen

word ’er een Schaap gedacht en opgedischt;

en wegens het Overmaafche , byzonder no-

pens Zuid-Beijerland, meld myde WelEerw.
•kluit des aangaande het volgende: „ By
,, de Boerenbruikers , die de ruimte en

„ overvloed hebben
,
gebeurt het, dat de

„ Buuren ook in huis verzogt worden.

9, In huis gekomen zynde , ftaat alles in

,, gereedheid; terwyl de afleggers met den

Hhhhhh 4 „ Tuit-
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5 , Tuitpot agt gulden Bier rondloopen; en

,< twee a drie Voorvechters , dat is zul-

,, ken , die ’cr door de gewoonte wat Oag

,, van gekreegen hebben , naar de Tafel

,, treeden, om eenc Ham, zoo zwaar als

,, ze maar vallen kan, eenige Runderrib-

,, ben, of een Schaap, dat in twee ftuk-

„ ken opgezet wordt , en fomtyds weinig

,, minder dan 70 ponden weegt, te fny-

,, den, om 50 a 60 menfehen de maag

,, te vullen. Het is al vry algemeen, dat

„ elk huishouden doorgaans eene Ham in

,, huis heeft, die, hoe gezond en frisch

,, ze ook zyn mogen , tot de begtaafnis

,, van den eerstftervenden gefchikt blyft;

„ en aan welke men niet durft komen,

„ voor dat men wederom eenc andere,

„ die tot dat einde gefchikt kan worden

,

„ in huis heeft. Denk ondertusfehen niet,

„ dat men op zulk eene plechtige maaltyd

„ zonder bidden aan het eeten valt: neen,

„ dit is het werk van den Predikant, zoo

„ hy daar by adfifteert, maar by zyne ab-

„ fentie gefchied dit door den Schoolmees-

„ ter, of door een Timmerman , die de

„ Kist gemaakt heeft ; en ook wel door

„ den Bakker , die de Krentekoekjes ge-

,, bakken heeft. Deeze Bidder plaatst zig

„ op den Dorpel van een der vertrekken

;

„ op dat Mannen en Vrouwen, die veel-

,, tyds afzonderlyk zitten , hem zouden

,, kunnen hooren , en met hem bidden.

,, En dewyl dit Gebed, als het behoorJyk

v gefchiedt, naar omftandigheden van tyd

« en
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,, en zaaken gerigt dient te zyn, gaat het

„ doorgaans met traanen vergezeld, enz”.

Uit al het opgemelde is ’t blykbaar, dat

dit gebruik, om naamlyk veele menfehen
op de Doodmaalen te noodigen en wel te

onthaalen , ondanks alle de Plakaaten

,

niet gemaklyk uit de Nationaale gewoonten
te weeren is. Ondertusfchen gelchied dit

egter op eene welvoegende wyze, en niet

zonder voorafgedaan verzoek aan de Schou-
ten of Bailluwen der Dorpen ; van wier

reklykheid en infchiklykheid, voor de by
hen best bekende Huisgezinnen

, het groot-

]yks afhangt, dit onder oogluiking heusch-

Jyk toe te Baan. ’t Is in geheel Zuidhol-

land , onder den Boerenftand
,

gebruike-

Jyk , dat men , vooral in groote vetjes

,

zoo als men zegt , een beleefd verzoek des-

wegens voordraagt; en ’t llrekt een Dorp-
fchoiit nooit ter eere , als hy zyne hebzugt
hier in wat karig doet gelden; veelligt zou
hy ook, dewyl elk vry in zyn huis is, het

misbruik daar door iterker maaken. Onze
Boeren draageii , ter meerdere vcorkomin-

ge van bekeuring, in zoodanige omftandig-

heden wel naauwkeurig zorg, dat ze geen
gedekte Tafel hebben ; en beduiden elkan-

der, dat zulk een aanleg, fchoon de Tafel

,
van alles wel voorzien zy,door den Schout
voor geen formeele Maaltyd gehouden mag
worden. Zoo kleeft men de Voorvader»
}yke gebruiken , als men aan dezelve ge-

woon is, hoe naauw de Overheid ze in on-

bruik tragte te brengen, ’t ga hoe ’t wil,

H h h h h h 5 OU-
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onverzettelyk aan. En zeker deeze ge-

woonte is,, als men dezelve van de rekke-

lykftc zyde befchouwd , (de misbruiken

,

die tog overal plaats hebben, ter zyde ge-

field zynde,) niet geheel te wraaken. Zy
is eene van die Voorvaderlyke gewoonten,
welke den gezelligen en broederlyken im-

borst der Natie, onder elkander, op ’t lee-

vendigst vertoont. Men begraaft dus den
overleeden Broeder en Vriend niet alleen

eerlyk; maar men gedenkt ook aan hem,
onder ’t houden eener plegtige Maaltyd,
en verzet de droefheid , door een geoor-

lofden dronk: onze .oude Batavieren im-

mers lagen het fuchten en fchreijen haast af.

Wel byzonder dienen zulke Maaltyden , op
den dag der begraavinge, om den verafge-

legen verzogten iets tot verfterkinge aan

te bieden , en de treurende Bloedverwan-

ten te troosten ; waarom de oude Gronin-

gers zulke maaltyden of drinkteugen niet

oneigen Troostelbier noemden, ter aandui-

dingc dat men een Troostmaal hield. Zoo
fpreekt men ook nog wel van Doodenbier

;

en de Rhynlandfche Boeren noemen zoda-

nig eene Maaltyd een Dood-Vetje , of zeg-

gen ,
dat zy op ’t Vetje gaan

; gelyk wy
in ’t befchryven der Bruiloften reeds ge-

meld hebben. Voorts heeft ook nog dit

byzondere by onze Zuidhollandfche Land-

lieden plaats ,
dat ze , nevens de andere

fpyzen, meest altoos de zoogenaamde Repje

of Kipje den Brui op de Doodmaalen ge-

bruiken ;
dat nog een overblyffel is van

ee-
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eene oude gewoonte ; als blykt uit het gee-

ne GUicciARDYN van de Doodmaalen der
Nederlanders getuigt. ,, De Uitvaarten”,

zegt hy, „ werden ook kostelyk gehou-

„ den , en met veel Aalmoesfen , en na dat

„ de doode begraaven , en den dienst ge-

,, daan.is, zoo werd om de droefheid te

„ verdryven een hoffelyke en kostelyke

„ maaltyd gehouden voor de naaste en

„ Iieffle vrienden , die met den lyke te be-

„ graaven zyn geweest: de anderen werd

„ een pot wyns met een Schotel wel ge-

3 ,
kookte Rys gezonden”. Dit gefchenk

van Wyn en gekookte Ryst heeft zeer veel

overéénkomst met de bovengenoemde Rep-

je 3 als welke eigentlyk beftaat in gekookte

Ryst met Krenten, Wyn en Suiker, of ook
in gekookte Rystënbry, hier boven by ’t

Kinder onthaal gedagt.

Men voege by al het voorgaande , met
betrekkinge tot de Doodmaalen , nog, dat

het hier te Lande, van oudsher, gebruike-

lyk was, ook den Armen daar in te geden-

ken. Buiten het reedsgemelde geeven van
Aalmoesfen in den Armenhuidel , vind men
meermaals, dat de overleedenen by Tes-

tamente, of de naastbeftaanden by vrywil-

lige gifte, den Armen of den Godshuizen

gedagtig zyn. Ter dier gelegenheid wor-
* den’er ook fomtyds,byTeftamente,eenige
penningen aan Arme- , Wees- of andere

Godshuizen befproken, welke jaarlyks be-

paaldlyk befteed moeten worden, aan ee-

ne byzondere Maaltyd , ter gedagtenisfe

van

DE HOL-
LAND-
SCHE
NATIE.



ïp3 8 NATUURLYKE HISTORIE

de hou van den overleeden (*). Wy hebben
land- reeds van zoodanig eene Maaltyd te Wyk
uATiE' °P ^ee gewag gemaakt, en men vind ’er

wyders zoo veele bekende voorbeelden van
in Hofjes cn byzondere Stigtingen, dat het

overbodig zoude weezen hierin uit te wei-

den. Noodiger zal het zyn hier nog kort-

]yk ftaan te blyven
, op eene gewoonte*

die gemeenlyk aan de Doodmaalen ver-

knogt is; en welke ik veelligt vergeeten

zou hebben , zoo niet het gezegde wegens
de Testamenten my zulks voor den geest

gebragt had; te vveeten , het Jeezen van
het Testament of den Uiterften Wil des

overleeden. Men neemt dit , onder de

Burgers en den Bocrenftand, by het hou-

den dier Maaltyd , nog heden wel zeer

naauwkeurig in agt: byzonder indien de

overleeden veele Kinderen , Broeders of

Neeven nalaat; en vooral zoo ’er Voorkin-

deren, of Kinderen uit tweeërleie Huwe-
lyken zyn; mitsgaders ingeval dat ’er eeni-

ge Fiddcommisfen zyn , of de erfenisfen op
eenige naastbeftaanden of gelegatecrden

overgaan. Op dit openen van het Testa-

ment in ’t Sterfhuis heeft huigens hetoog,

als hy zegt:

Ghy zit by ’t openen van u Neefs Testament.

Alaer,Jan, ick weet ów’ forg veel nutter aenghe-
wènt.

Bnet ons niet half foe Jangh in ’s Heeren Sterfhuis

herden

,

Ons Vaders Testament fal daar Geopent werden.

Zulk
(*) Zie boven Bladz. 1471.
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Zulk eene leezing gefchiedde oudtyds al

dikwils voor de geheele vergadering
, die

in ’t Sterfhuis gekomen was; maar tegen-

woordig alleen voor de Vrienden , die ’cr

belang in hebben. En men doet zulks niet,

als ’t flegts tusichen Man en Vrouw is,

zoo dat het niemand anders raake; of als

men weet dat een Zoon of een Dogter erf-

genaam zy. In zoodanige gevallen worden
althans de laatften dadeïyk , na den dood
van den overleeden , uit kragte van Bloed-

verwantfehap , zelfs zonder Testament,
gehouden , uit de natuur in het regt en

bellier der Vaderlyke Goederen te vallen.

Gelyk zoo de Naastbeilaande , onder de

Germaanen en Batavieren , by het Graf van
den overleeden , de Wapenen en Goede-
ren, welken de overleeden naliet, zig wet-

tig toeeigende.

Wy kunnen niet wel nalaaten , eer wy
tot andere byzonderheden , nopens de Be-

graavenisfen , overgaan , met opzicht tot

het een en ’t ander dus ver by gebragt,aan

te merken, hoe ’er meerendeels de eigen

aart der Natie in doorflraale. De Hervor-

ming heeft zekerlyk ten gevolge gehad het

affehaffen van verfcheiden Nationaale ge-

woonten , die men meer of min voor mis-

bruiken hield , als oorfpronglyk van, of
•ingevoerd door ,

de Roomschgezinden; en

die men nogtans veeleer voor natuureigen

gewoonten der Natie had te houden. Dit

blykt , naar myne vrymoedige wyze van

denken, ten klaarlien ? in alle het geene

wy 5
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wy, wegens de Volkseigen gebruiken
, ten

aanzien van ’t begraaven , aangevoerd en in

’t oog gehouden hebben. Wanneer men aj-

le de opgenoemde plegtigheden befchouvvd,

zoo by de eerite bewoonders van ons Land

,

toen zy de Lyken verbrandden
; als by de

daar op volgende Gellagten , toen men

,

met de invoering der Euangelie Leere, de
dooden beftendig begon te kisten; vervol-

gens dezelven nagaat, geduurende de laater

Eeuwen , ftaande het Roomsch Catholyk

Kerkgezag; en men daar mede vergelykt

de veranderingen in de dagen der Hcrvor-
minge , zal men ontcgcnzeggelyk befpeu-

ren, dat ’er altoos, by de Nederlanders,

en inzonderheid by de Hollanders
, eene

fterke zugt geheerscht heeft , om hunne
afgeftorvenen eerlyk en deftig te begraa-

ven ;
derzelver gedagtenis in waarde te

houden; zig manlyk tegens eene verwyfde
droefheid te verzetten; en vooral een duur-

zaamen goeden naam na te laaten , door ’t

betoon van Liefddaadigheid jegens de Ar-
men, by hunne begraavenisfen. Dit laat-

ile word, buiten het geene deswegens ge-

zegd is, ten overvloede bevestigd, uit de
veelvuldige Testamentaire fchikkingen

, ten

voordeele veeler ftigtingen; waar van men
in alle de Befchryvingen der Steden gewag
kan vinden. En even zoo ftrekken de veel-

vuldige Wapens, Graftomben, Graffchrif-

ten en andere Eertekenen, welken in on-

ze Hollandfche Kerken en openbaare Be-

graafplaatfen in zoo grooten aantale te vin-

den
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den zyn , als elders in eenig Land of Ko-
ningryk, ten ontegenzeggelyken bewyze,
dat men bier te Lande veel op heeft met de
nagedagtenis der Landzaaten.

Op het melden deezer Wapenen, Graf-

tomben enz. , waar van wy hier ter plaatfè

eene breede Lyst zouden kunnen opgeeven

,

zou, daar wy tot nog genoegzaam alleen

van de gewoone deftige en Burgerlyke ge-

bruiken handelden, niet oneigen volgen,

eene byzonderer befchryving van de Vorst-

lyke , Ridderlyke en Adelyke Begraavenis-

plegtigheden. Dan , alzoo ik in ’t geheele

beloop van dit Werk fteeds zorgvuldig ver-

myd hebbe , om , buiten noodzaake , iets

over te neemen , dat door anderen gezegd

,

bondig betoogd, en in onze Moedertaale

te vinden is ; zoo heb ik , in Rede van my
hier over in ’t breede uit te laaten , het

goedgedagt , om den Leezer de voortrefly-

lyke Verhandeling van den Heer alkema-
de over het Ceremonieel der Begraavenisfen ,

ten deezen opzichte, aan te beveelen. In

dat dóórwerkte Gefchrift kan men genoeg-

zaam alles vinden wat tot zulke ftaatlyke

Begraavenisfen behoort. Om ’er egter,

daar wy ’t niet wel geheel met ftilzwygen

voorby mogen gaan , nog iets van te zeg-

gen, zullen wy, even als wy ten aanzien

van ’t Burgerlyke gehandeld hebben, met
‘ opzicht tot het geen in dat Gefchrift niet

dan in ’t Voorbygaan gemeld is, ook zoo,
met betrekking tot het meer ftaatlyke , kort-

lyk nog eenige byzonderheden , die by dit
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Ruk voegen , voordraagen , met nevens-

gaande aanmerkingen, die ’ernatuurJyk by
behooren.

Wanneer het Sterflot, dat hoogen en ha-
gen Randen gemeen is, ooit Hollands Vor-
Ren trof, had men , en heeft men nog, zoo
wel hier te Lande als elders, de gewoonte
van zulke aanzienlyke Perfoonaadjen

, Vorst-

lyk te begraaven. Zulks gefchied dan, on-
der de allerheerlykfte flatie , met een ge-

volg, zoo van Princen en Edelen, als van
Hoogmogende, Grootmogende Heeren en
Agtbaare MagiRraatsperfoonen. Ook ziet

men. de Vorstlyke Wapenen, Blazoenen,
Quartieren van Heerlykheden , Ridderlyke

Paarden enz. naar eisch in die Statie (*);
waarvan de befchryvingen en afbeeldingen

overvloedig voorhanden zyn , in die van
onze Princen en Stadhouders. Naast dee-

ze allerluisterlykRe Begraavenisfen komen
de Raadsheerlyken cn Burgemeesterlyken

in aanmerking; doch dezelven zyn in on-

ze dagen zoo ongeimeen Raatlyk niet als

voordeezen. In vroeger dagen vvierden

,

by het begraaven van eenen Burgemeester,

in onze aanzienlyke Hollandfche Steden,

veelal de voornaamRe Gilden en andere Ge-
nootfehappen plegtig ter begraavinge ver-

zogt : die van den Gerechte droegen het

Lyk; en vóór het zelve wierden de Rech-
ter-

(*) Zie by alkemade, Bladz. 99. de begraaving

van Maria van bourgondie, en Bladz, 113 , die

van FKEDERIK HENDRIK.
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terlyke Roeden gedraagen , op eene derge-

]yke wyze als de Romeinen de Burgemees-
terïyke Bundelen

, omgekeerd , voor het Lyk
hunner Confides droegen. Een voorbeeld

hier van vind men in alkexMade’s beichry-

ving van de Begraavenis des Dordregtfchen
Burgemeesters , c. van terestein ('*).

Even zoo worden de Lykplegtigheden van
VeJdheeren , Generaalen en Admiraalen

,

nog heden, met eenige ftaatelykheid
, doch

op verre na zoo pragtig niet als in de voo-

rige Eeuw , gehouden. Gewoonlyk laat

men, ten zy het een buitengewoon Per-

foonaadje zy, het Lyk door Medeofficie-

ren draagen. Op het Doodkleed , boven
de Kist, liggen ’s Mans Laarzen, Spooren
en Degen. Terftond agter het Lyk komen
de Bloedvrienden en andere deftige perfoo-

nen; hier op volgen dan de Generaals, Ka-
piteins en andere genoodigde Officieren van
het Regiment in hunne montuur, veelal met
een zwarten ftrik om den arm ; en deeze trein

word geflooten door des overleedens Com-
pagnie onder het Vaandel , in de v/apenen;

welke, volgens eene geregelde manoeuvre

der Soldaaten, het geweer verkeerd onder

den arm draagt. Voorts is de Trom met
Floers bekleed, en deDoodmarsch word ge-

llaagcn; zoo het een Cavalier is, bekleed

men ook de Trompet op die wyze. Wan-
neer men aan de Kerk genaderd is , treeden

de ter begraavinge verzogten met het Lyk
voorts

(**) Zie alkemade, Biadz. 132.
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voorts in de Kerk
; doch de Compagnie

blyft buiten ftaan, en berezd zig, tot het

doen van falvoos ; welken altoos driemaal

herhaald worden, juist op dien tyd als het

Lyk in het Graf word nedergelaaten
; op

deeze plechtigheden heeft men heden ge-

drukte reglementen in de wetten der Offi-

cieren , waar by de byzondere rangen nauw-
keurig bepaald, en aldaar breeder te vinden

zyn. Eene foortgelyke ftatie neemt men ook
in agt by de Zeeofficieren ; wanneer men , in

ftede van het Vaandel, den Scheepswimpel
gebruikt. Maar in ’t geval van overleeden

Admiraalen en Vice-Admiraalen , byzon-

der als zy door eenige treflyke daaden uit-

gemunt hebben, word de ftatie recht Rid-

derlyk gehouden. Als dan volgen door-

gaans agter de Aanfpreekers , de Admiraals

Vlag , de Standaard , de Quartieren van
Wapenen, het geheele Wapen, de Spoo-

ren, Handfchoenen of Gantelets, het Ra-
pier, het Kasket en de Wapenrok; alle

welke ftukken meestal door Zeekapiteins

of Luitenants gedraagen worden. Hierby
komen nogfomtyds, maarniet altoos, op
eene dergelyke manier , het Rouwpaard

,

de tweede Standaard, en eihdelyk de Ad-
miraals- of Bevelftaf. Daarna volgt het

Lyk , of in eene Rouwkoets , of gedraa-

gen , onder een zeker Gehemelte , dat

mede veelal door Zeekapiteins en Luite-

nants gehouden word; waar agter dan de

refpeftive Familiën, Magiftraaten en Bur-

gers volgen
;
gedekt zoo door Zeevaaren-

de
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de Officieren als anderen. In dit alles flaat

men ten naauwften agt, op den verfchil-

lenden aart der Bedieningen , en den Militai-

ren rang. Het byzonderffe, waarop wyhier
een weinig moeten flaan blyven , te meer
daar ’t niet alleen in de opgemelde geval-

len , maar ook meermaals, by ’t begraaimn

van Adelyke Perfoonen in ’t algemeen,
plaats heeft, is het draagen van de Slippen

van het Ljdtkleed, dat ’er in zulk een ge-

val b37zonder toe gefchikt is; en waar in

zig eene zekere gewoonte opdoet , die fterk

van het gemeene gebruik afwykt. Zy
naamlyk, die deeze Slippen draagen, wor-
den gehouden voor de eigentlyke draagers

van het Lyk. Hierom neemt men , by zulk

eene ftatie, de draagers onder het Lyk- of
Baarkleed, veeltyds uit gehuurde Perfoo-

nen , of bedienden van minder rang, wel-

ken men Draagers onder het Kleed noemt:
en de anderen, die buiten het Kleed draa-

gen , welken Slipdraagers heeten , zyn door-

gaans min of meer aanzienlyke Perfoonen.

Het Baarkleed is ten dien einde met zoo

veele flrikken ,
by manier van handvatfelen

bezet, als ’er Slipdraagers zyn ; welken
wederom naar rang gefchikt worden ; in

diervoegen , dat dezulken , die de Slippen

aan de vierhoeken van het Kleed draagen

,

van hooger rang zyn , dan de anderen

,

welken den rand van het Kleed langs de

zyden opheffen. Voorts is het draagen

onder een Gehemelte oorfpronglyk , uit

eene plegtige gebruiklykheid onzer Neder-

Iiiiii 2 lan-
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'landers, om alle Heiligdommen, cn by uit-

ftek verheven Pcrfoonen, die in hun lee-

ven en dood den Volke dierbaar waren

,

onder zulk een Gehemelte te geleiden:

’t welk, hoewel ook van Romeinfche af-

komst, allerfterkst onder de Christenen is

toegenomen. Maar zints de ftaatlyke Ka-
rosfen en overdekte Wagens in gebruik ge-

bragt zyn, bedient men zig niet meer van
zulke Gehemelten, dan by ongemeen ftaat-

lyke begraavenisfen. Van dien tyd af is ook
het begraaven met Karosfen allengskens

meer in gebruik geraakt ; dat aanleiding

gegeeven heeft, tot het maaken en ver-

huuren van Lykkoetfen, die ’er byzonder

toe ingerigt zyn: en men hegt ’er wyders

in de eene Stad meerder ftatie aan , dan in

de anderen. Te Rotterdam, by voorbeeld,

is het begraaven in Koetfen zoo algemeen

,

dat het genoegzaam geen ftatie zy; maar in

alle onze andere Steden word het nog min
of meer voor ftaatlyk gehouden. Te Am-
fterdam behandelde men dit eertyds zeer

ftaatlyk; zelfs in zoo verre, dat aanzien-

lykc Familiën cn Kooplieden , die Koets

en Paarden hadden , de gantfche Koets

,

zoolang de rouw duurde , met zwart La-

ken bekleed hielden; doch zulks is thans

niet meer in gebruik. Ook zag men aldaar

zoodanige overtrokken Koetsfleeden. Hier

benevens heeft men , als boven van de Lyk-
koetfen aangeduid is, mede Rouwfleeden

,

welken de Sleepers daar toe houden en ver-

huuren: vooral zulken, die tot het begraa-

ven
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ven van Kinderen dienen ; en welker op-

il'hik zoo aardig is , dat wy het niet onei-

gen oordeelen, om ’er voor den Nazaat
eene Afbeelding van te geeven. Ze zyn
inzonderheid te Amfterdam, en ook fom-

tyds te Haarlem, gebruikelyk , met het be-

graaven van jonge Kinderen , tot den ou-

derdom van 8 a io jaaren; by welke gele-

genheid een of twee Aanfpreekers vooraf
gaan, en drie of vier paar van de naaste

Vrienden te voet, agteraan volgen, ook
wel in 2 a 3 Sleeden. Dan dit behoort

tot de ftatie ; en jonge Kinderen wor-
den anders in onze Hollandfche Steden,

als reeds gezegd is
,
gemeenlyk onder den

arm of voor het lyf gedraagen ; of in ge-

woone Koetsfleeden met weinig , en ook
wel in ’t geheel geen gevolg , ter Kerke,

gebragt. Dikwy Is vergezelt in ’t laatfte

geval de Aanfpreeker alleen de Sleede; en

de Vader of een ander Nabeftaande ver-

voegt zig by hem aan ’t Graf, in ’t welke

het Kind door den Doodgraaver geplaatst

word.
Na dit alles vinden wy ons , met opzicht

tot de byzondere ftaatlykheden by Aanzien-

lyke Mannen, zoo even aangeroerd, over-

mits alkemade eenige dier Begraavenisfen

in Zuidholland befchreeven heeft , ver-

pligt, om, ter ophelderinge van ’t geen

wy gezegd hebben, ook eene Begraavenis

van die foort in Noordholland op te gee-

ven. Ten voorbeelde hiervan ftrekke de

Lykftatie van den Zeeheld pietek. floris-

1 i i i i i 3 zoon ?
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zoon, Vice-Admiraal van Holland en West-
vriesland, onder ’t resfort van het Colle-

gie ter Admiraliteit, in Westvriesland en ’t

Noorder quartier
;
gehouden binnen Hoorn

,

op Vrydag den zevenden November
, An-

no 1659.
Vooraf is, onder ’t geleide van den Heer

Kapitein willem van sander , met zyne
Officieren , in goede orde gemarcheerd

,

eene Compagnie van Volontaire Burgeren,
ten getale van omtrent driehonderd, in ’t

geweer, fleepende, met zwarte Linten ver-

cierd , de Trommels bekleed , en ieder

Officier met een zwart breed Lint tot een

Rouwteken.
Daar op zyn gevolgd twee Trompetters,

met de Wapenen van den overleeden , en
zwarte Vlaggen aan de Trompetten.

Het Wapenfchild wierd gedraagen door

den Sarjant Willem Jansz. Beukelman.

De Handfchoenen door den Sarjant Si-

mon Daniels Hazepoot.

De Helm met Pluimen door den Sarjant

Gerret Schagen.

De Spooren door den Sarjant Jan Worm-
bonts van Hogen .

De Ponjaart door den Sarjant Jan Pie~

tersz. Avenhorn.

Het Rapier of de Degen door den Sar-

jant Dirk Pot .

De Wapenrok door den Sarjant Joost
Cornelisz. Boog.

De Vice-Admiraals Vlagge door den Sar-

jant Jelmer Hinlopen .

Het
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Het Paard , tot der aarde in den rouw
bekleed , wierd geleid door de Sarjants

Evert Blauwlaken en Pouwels Lamberts

.

Hierop volgde het Lyk, gedraagen door
zestien Arbeiders onder het Kleed ; de vier

hoeken van ’t zelve vvierden geheven door
de Heeren Burger-Kapiteinen; Jacob Syms ,

Cornelis Waarden , Reynier Langewagen en
Mr. Willem van Neck ; opgewagt van beide

deDoelenknegts. Nevens het zelve gongen

,

Aan de Rechterzyde ,

De Luitenants,

Claas Fredriksz. Schou-

ten.

Jan van Hogen Wornib.

Nicolaas Minnes

.

Aan de Slinker zyde,

De Luitenants

,

Fredrik Ja7isz . Min-
nes.

Adriaan Klok.

Mr. Lucas van Nek.

Dirk Langewagen , Ma-
joor.

De Vendrigs,

Even Klomp.

Jacob Konink.

Gerrit Herksz.

En de Sarjant

,

Doed Maartsz. Swart.

De Vendrigs

,

Pieter de Groot.

Joan Berkhout.

Mr. Joan Wyntjes.

En de Sarjant ,

Klaas Lastdrager.

Alle de voorfchreeven , zoo Kapiteinen

als Luitenants , Vendrigs en Sarjanten
, wa-

ren aangedaan met hun zydgeweer
, en tot

aan de aarde in den rouw bekleed.

Iiiiii 4 Na
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Na het Lyk volgde dc Curasfc met den

Stok van Commando
, gedraagcn , door

den Heer Mattys Hinlopen .

Hier op kwamen de naaste Vrienden van

den overleeden.

Voorts de Heeren Gecommitteerde Raa-

den ter Admiraliteit; en ter wederzyden

van dezelven Haar Ed. Mogende Booden
en Dienaars.

Verder de Heeren Schout, Burgemeeste-

ren ,
Raaden en Schepenen der Stad Hoorn

,

als mede die tot het Collegie behoorden.

Toen de Bedienaars des Godlyken
Woords.
Wyders een goed getal Burgers en Be-

kenden van den overleeden in den rouw,
om de flatie te vermeerderen , welke allen

Nominatim opgeleezen wierden ; en ten

laatflen alle andere Ingezetenen en Bur-

gers, die genegen waren het Lyk te ge-

leiden.

Uit deeze Begraavenis- Lyst ziet men
duidelyk, op wat wyze de rangfehikking

en het draagen toegong.

Doch als men die Lykflatie nagaat , zal

men ’t opmerkelyk vinden , dat pieter
Floriszoon , alfchoon hy een beroemd
Zeeheld van hoogen rang ware, alleen door

de Burgery of derzelver Kapiteinen
, Lui-

tenants , Vendrigs en Sarjanten fchynt

begraaven te zyn ;
daar men anders in zulk

eene flatie gewoon is, het draagen van de

Eertekenen en der Slippen , door Zee-Offi-

eieren te laaten verrigten; als blykbaar is,

uit
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uit de befchryvingen van andere dergelyke

Begraavingen. Men zou ’er veclligt
, want

eene andere reden weet ik ’er niet voor te

gisten , uit mogen befluiten , dat onze Hol-

landfche , byzonder onze Noordhollandfche,

Steden , ’er op gefield waren, dat zulk een
beroemd Perfoonaadje, indien hy een ge-

booren Burger dier Stad was , de laatfle

eer, als door zyne Broeders en Vrienden,
in zyne Geboorte Stad, door de Burgery
wierd aangedaan. Zoo tog vind men , dat

verfcheide Steden Maren Heerlyke Man-
nen , op Stads kosten , Eeretomben heb-

ben doen opregten. Dus hebben, onder

anderen , die van Leyden hunnen van der
werf vereeuwigd ; en gelykerwyze had
de Delffche Magiftraat een Gedenkteken,

voor hunnen onflervelyken hutg de groot
ontworpen , waar van de aftekening by
alkemade te zien is. Een ontwerp, welks

volvoering ongelukkig agter gebleeven is,

tot geen geringe fpyt voor de Hoogfehat-

tcrs van een Letterheld, die aan Koningcn
ten Leermeester ffcrekte. Dan die „ groo-

„ te Man had zigzelven [reeds] eene Graf-

„ tombe in het hart van alle Geleerden

van Europa opgeregt”. Het zyn de

woorden van den doorlctterden en geleer-

den Hoogleeraar cras , wien alle Vader-

landers, welken verdienllen hoogfchatten

,

eene eerbiedige dankzegging verfchuldigd

zyn , voor zyne treflyke vereeuwiging der

verdienften van dat Delffche Orakel , in

zyne uitmuntende Redenvoering over dit

Iiiiii 5 on-
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onderwerp. Men kan hier uit afneemen
dat het niet vreemd zy aan de Natie , dat

de Steden , en derzelver Burgeren
, ook

wel de Lykplegtigheden , voor eenen Bur-
ger haarcr waardig, ingerigt zouden heb-

ben.

Wat nu voorts nog het gevolg van zulke

ongemeen , ftaatlyke Begraavenisfen be-

treft, hetzelve beftond eertyds voornaam-
lyk hier in. Men liet alle de opgemelde
mede gedraagen Vaandels, Wimpels, Stan-

daarden en overige Wapenen by het Graf
Haan, om vervolgens in de Kerk, boven
het Graf, opgehangen te worden. Een
gebruik , nog egt oorfpronglyk van de ou-

de Batavieren ;
welke de Wapenen en Veld-

tekenen hunner verftorven Helden in of op
derzelver Graven plaatften, en derzelver

Paarden met hun verbrandden; welke laat-

flen egter onze Voorzaaten , toen rekkely-

ker gewoonten plaats greepen, alleenlyk

mede ter Lykftatie voerden. Dit ftuk is

door den keurigen alkemade , en ook
door den oplettenden van lier bovenaan-
gehaald , te breedvoerig behandeld , dan
dat wy ’er hier over zouden uitweiden

;

waarom wy ’er flegts ééne opmerking, al-

daar niet vermeld, zullen byvoegen. Te
weeten, dat men ook het gebruik inge-

voerd heeft , om , onder de hoeven van

één agter- en één voorpoot der Paarden,

eene houten zool te leggen ; op dat zy in

hunnen tred zouden fchynen mank te gaan,

en dus eenen treurigen tred te houden;
het
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het welk ik by de Lykflatie van zyneDoor-
lugtige Hoogheid willem den Vierden

9

Hoogl. Gedagtenisfe, gezien heb. Wyders
heeft men hier, met betrekking tot het op-

hangen der Wapenen, nog in agt te nee-

men ,
dat zulks oudtyds wel met groote fta-

tie gefchiedde ;
doch dat de Wapens minder

pragtig waren ; vvaarby men dan egter moet
voegen, dat alles beter gefchikt was, om
de Eeuwen te verduuren. Men hing naam-

lyk ,
behalven de Wapentuigen en Ridder-

lyke Standaarden, een eenvoudig Blazoen

van Reen gemaakt , waar op het Wapen
gefchilderd of gebeiteld was , boven het

Graf, aan eene Yzeren Keten, zoo dat het

fchuin hing*?. Dus ziet men ook , in oude
adelyke Huizen, de Wapens op de Gla-

zen meest altoos fchuin gefchilderd; naast-

denkelyk , om dat zulk een Wapen het

fclrild verbeeldde , het welk men in den

ftryd fchuin aan den arm droeg: de vrouw-
]yke Wapenen alleen waren ruitswyze;

over welk onderwerp men verder de Wa-
penkunde kan raadpleegen. Te Haarlem,
Leyden en Delft, vind men in de Kerken

nog zulke oude fteenen Wapens hangen

;

doch de meesten daar en elders zyn van

laater tyd , toen de houten Wapens in ge-

bruik kwamen , die naderhand tot groote
‘ Wapenkasten gemaakt zyn. In deeze Wa-
penkasten plaatst men niet alleen de ei-

gen Stamwapenen, ,maar ook die der Ver-

maagfehappingen. Doorgaans vertoont zig

boven in de Kap een Doodshoofd , met
twee
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twee kruiswyze Beenderen ; ook ziet men
’er wel uitgaande of uitgedoofde Fakkels,

Lyk- of Graflampen enz. in verbeeld ; en
daar onder obiit, dat is (overleeden,) of
natus (gebooren) en denatus (geftorven)

met byvoeging van het jaar, de maand en

den dag, in Romeinfche of Oud Duitfche

Talletters. By aldien het een Wapen van
een Vryer of eene Vryster is, Haat men
daar by gemeenlyk gade, dat het Doods-
hoofd met een Groene Krans vercierd zy.

Somtyds vind men onder deeze Wapenen
eene benoeming van de Ampten of andere

eertitelen van den overleeden
; doch de

meeste opfchriften van die natuur worden
by ons in Marmeren of Koperen Plaaten ,

waar van dadelyk nader, gehouwen of ge-

graveerd. Voor tegenwoordig nog maar al-

leen het oog hebbende op de plegtigheden

,

die by het ter aarde brengen in agt genomen
worden, Haat ons , wegens de Wapenen
nog aan te merken, hoe ’t, by de begraa-

ving van een Ridder of Edelman , thans

gebruikelyk zy , dat deszelfs Wapen , in

de Lykftatie, tusfehen de Aanfpreekers ge-

draagen ,
geduurende den tyd , dat men

het Lyk byzet, in de Wapenkast geplaatst

en opgehangen; doch, ingeval het laatfte

Mannelyk Oir fterft , op het Graf aan Ruk-

ken geflaagen, en met de Kist begraaven

word (*) ; ten blyke dat deeze Stam uitge-

ftorven is. By fommigen van onzen Adel

word

O Zie ALKEMADE.

r
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word egter het recht van zoodanig een Wa-
pen te mogen voeren , wel eens overge-

draagen aan eens Zusters Zoon , die dan

,

met het Wapen , ook den Naam aanneemt.

Wyders pleeg het zeer fterk in zwang te

zyn , en het gebeurt nog wel , dat men

,

behalven het Wapen in de Kerk, ook zoo-

danig een pragtig Wapen voor het huis van

den overleeden plaatfte, om aldaar geduu-

rende den rouwtyd te praaien
;
gelyk an-

deren, als boven gezegd is, met hunne in

rouw bekleede Koetfen doen.

By het gewaagen van die Koetfen heb-

ben wy reeds gemeld, dat ze ter begraa-

vinge wel voornaamlyk in gebruik gekomen
zyn, toen men minder openbaare ftaatlyk-

heid begon in te voeren: doch men moet
waarlyk, fchoon de Koetsftatie thans hier

en daar fterk in gebruik zy , onzes agtens

,

erkennen , dat eene begraavenis te voet

veel eigenaartiger is. Men kan , by zulk

eene begraavenis te voet, op de deftigfte

wyze, alle Vrienden en Bekenden noodi-

gen ;
waar tegen eene begraavenis met

Koetfen zig flegts tot weinig menfehen be-

paalt: hier door worden eerlyke doch ge-

ringer Bloedverwanten niet zelden agter-

wege gelaaten ; en ’er ontftaan uit die fchik-

kingen wel eens Familietwisten. De Hol-

landers tog houden het voor gantsch geen
geringe kieinagting en verfmaading , in

hunne betrekking tot het Lyk, al is het in

verren graade , vergeeten te worden ; en

mogelyk is ’er geen Volk dat naauwer ge-

zet
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zet is op Familieverbintenisfen. ’t Is voorts

zeker, dat de mode, van met Koetfcn tebe-

graaven ,
geen kleinen krak aan die oud

deftige Vaderlandfche plegtigbeid gegeeven
heeft: te meer daar de Adel zelf, door het

tegenwoordige gebruik , zyne oude heerlyk-

heid,ten deezen opzichte, als geheel uit het

oog fchynt te verliezen. Men vermindert

naamlyk,nu en dan, niet alleen de ftatie tot

drie , vier of vyf Koetfen; maar men neemt
zelfs fomtyds in ’t geheel geene andere

plegtigheid in agt , dan dat men het Lyk
in eene Koets of Jagt bezorgt , om het te

laaten byzetten. Ik zelf heb met eigen 00-

gen een aanzienlyk Perfonaadje , van een

der deftigfte en oude Hollandfche Adelyke
Familien , zien vervoeren , in eene Vaal-

gefleeten Rouwkoets , met vier knollen

befpannen, beftierd door een Stalbok, in

zyne blaauwe kiel, met een vaalen ouden
Rouwmantel over dezelve : het geheele

gevolg beftond in eene dergelyke Koets

,

waar in twee Dienftbooden , hunne Hee-

ren, de Naastbeftaanden
, reprefenteeren-

de, in hunne gekoleurde Livrei, met zwar-

te Mantels, zaten. Dit zag ik niet zonder

ontroering ;
nademaal de gedagtenis van

den overleeden heerlyken Man my meer-

der plegtigheids waardig fcheen ; en deeze

fchikking daar en boven uit geen oorzaak

van kaaien Adeldom , zoo als men zegt,

voortfproot. Maar, wat zal men hier van

zeggen? De byzonderheid doet de Groo-

ten fomtyds eer Hellen in ’t geen de Va-
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derlandlievende Burger zich tot fchande

zou rekenen : dan ook by deezen voert de
navolging van eene vroegere gewoonte der

Grooten misbruiken in. Hier onder mag
men , naar myn oordeel , wel betrekken

,

dat een Burger Man , die geld heeft, en zig

ook hier in gaarne boven zyne Medebur-
gers wil verheffen , zig met een Roet van
rollende Karosfen laat begraaven

; waar toe

men dan veelal de Koetfen van agtbaare of
aanzienlj'ke Perfoonen verzoekt. In den
Haag is het gebruik van Koetfen onder den
Burgerftand egter nog gemeen , en wel by-

zonder van Rouwkoetfen , die men ten ge-

tale van agt of negen of meerder agter

den anderen ziet ryden , en , na de ftatie

groot zy, vier of drie Perfoonen daarin

geplaatst; meermaals evenwel drie. Indien

het Lyk een Schutter is onder de Bur-

gery, gaan alle de Schutters, of zoo als

men hier en elders zoude zeggen, Doele-

Broeders , daadlyk in ’t zwart gemanteld , vier

aan vier, te voet, agter de Lykkoets; hou-

dende elk in de hand een lang met knopjes

dungedraaid Stokje, zynde van zulk een

koleur geverwd als de koleur van het Ven-
del , waar onder zy als Burger of Schutter

behooren , en de knopjes wyders Oranje af-

gezet; zynde dit gebruik nog echt en recht

dat der oude flaatelyke Ridderbegraavenis-

fen in ’s Hage. Wat wyders de Begraave-

nisfen te voet betreft ; dezelven zyn te-

genwoordig gemeenlyk ook min ftaatlyk

dan in voorige dagen; uit hoofde dat men
een
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ccn veel minder getal van Perfoonen ter

begraavinge verzoekt. Voorheen beftond

eenc Lykftatie , by het begraaven van Pre-

dikanten, wel eens uit twee a driehonderd

Perfoonen, dat nu in veele Steden naauw-
lyks tot dertig of daaromtrent en zeldzaam

tot honderd klimt. Ook houden veelen

van den Burgerftand eene bepaalde begraa-

venis, zoo als zy ’t noemen, die uit twaalf

of agttien paar beftaat, tegenwoordig voor
defdg; byzonder, indien zy allen met han-

gende Lamfers verzogt worden.

Wyders is ’er, doch meest onder de Joo»
den te Amflerdam, Leyden en elders, een

gebruik , om hunne dooden , die zy door-

gaans verre buiten de Steden begraaven

,

op Phaëtons wagens ter begraafplaatfe te

brengen; dat ook hier en daar, alwaar men
geene andere gelegenheid heeft , om de

Lyken te vervoeren , wel plaats heeft.

Onze Hollandfche Boeren gebruiken hier

toe in zoodanig een geval hunne gewoone
Wagens. Men zet de Kist, met een zwart

kleed overdekt , op den Wagen , en de

Naastbeftaande , de Man of Vrouw , of

wel de oudfte Zuster of Broeder van den

overleeden Perfoon, is verpligt zig mede
op dien Wagen te plaatzen , en wel aan

het hoofdeinde , op of naast het Lyk. De
Roomfchen voegen ’er ook veeltyds ten

gezelle Klopjes , of Kerkbedienden by;

en ’t zyn, gelyk ik wel meen te weeten,

zoo onder Roomfchen als Onroomfchen,
meest altyd Vrouwen , die deeze plegtig-

heid

*
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heid van by de Kist te zitten waarneemen.
Agter dit Rytuig volgen voorts één of twee
Wagens , met de Bloedverwanten in den
rouw: en de draagers worden by het Kerk-
hof of de Kerk van ’t Dorp of Kerfpel,

daar men onder begraaft, gevonden. Men
houd zig ook gemeenlyk aan die zelfde ge-

woonte , als men te water begraaft; welke
manier van te water te begraaven , insge-

Jyks in de Steden in agt genomen word;
wanneer men een Lyk, door middel van
Trekfchuiten of een ander Vaartuig, naar

elders vervoeren wil. Zulks was oudtyds

zeer kostbaar; dewyl ieder Dorp of Stad,

waar door, of waar voorby, het Lyk ver-

voerd wierd , de Kerk» en Begraafrechten

eischte ; doch de Heeren Staaten hebben
vervolgens vastgefteld, dat men alleenlyk

behoort te betaalen , de gerechtigheden der

plaatfen , uit welke en naar welke het Lyk
vervoerd wierd. Binnen Leyden heerscht

thans bppaaldtyk eene manier van begraa-

ven te water, welke ik niet weet dat elders

zoo algemeen plaats heeft; en die nu, ze-

dert eenige jaaren dcrmaate flerk is toegeno-

men ,
dat dezelve

, daar de middelmaatige

Burgerftand alleen zulks pleeg te doen , te-

genwoordig mede door zeer deftige Bur-

gers, vooral egter onder de Roomschgezin-

den, nagevolgd word. Men zet het ge-

kiste Lyk in eene zoogenoemde Tentfchuit

of Jagtje ; hierbyvoegen zig de agt draa-

gers uit de Buurt, of men vind de ver-

eischte draagers, als die van de Buurt uit-

III. deel. Kkkkkk ge*
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gekogt zyn , in het bedoelde Dorp. Op dit

Schuitje volgt een tweede, en fomtyds wel
een derde Jagtjc, waar in de naaste Bloed-

verwanten met twee Gebuuren zitten , be-

nevens de Aanfpreekers of Bidders; waar
van ’er gewoonlyk in elke Schuitje één
gaat zitten , of in den Stuurftoel Haan blyft.

Dit is de geheele ftatie, behalven dat de

Vrouwen aan het Sterfhuis blyven , ter-

vvyl de Schuitjes het Lyk vervoeren. De
Roomfchen vaaren meestal naar Oestgeest,

het gewyde Kerkhof van den Heiligen wil-
lebrord; en de andere Gezintheden naar

Leyderdorp, Warmond, Voorhout of el-

ders. Zoo dra het Lyk aldaar begraaven

is, keert men te rug, met dit onderfcheid,

dat het Jagtje , het welk met het Lyk eerst

vooruit voer, nu agteraan vaart: en voorts

houd men, aan het Sterfhuis gekomen zyn-

de , het Doodmaal ; waarom men ’t ’er op
toelegt , om des morgens uit te vaaren

,

ten einde tegen den middag t’huis te zyn.

’Er zyn zekerlyk , buiten de tot dus ver

gemelde Begraavenis plegtigheden , in ver-

fcheiden ftreeken en plaatfen van Holland,

nog al veele byzonderheden des aangaan-

de, die der aantekeninge wel waardig zou-

den zyn , indien ze ons recht bekend wa-

ren; doch welken wy, by mangel van ge-

noegzaame berigten uit zulke plaatfen , niet

naauwkeurig genoeg kunnen melden. Ik

heb, durf ik wel zeggen, geen moeite ont-

zien, om alles wat onder myn bereik was,

te verzamelen; en laat nu het verdere over

voor
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voor zoodanigen , die in den tyd deeze
myne poogingen zouden gelieven te verbe-

teren , of my met nadere berigten te ver-

eeren. En hier mede zouden \vy van dit

ftuk kunnen aflhappen; ware het niet, dat

wy ons verpligt agten, om nog, ten flot

van dit Hoofddeel , iets te zeggen
, nopens

de nagedagtenisfcn , die op en omtrent de

Begraafplaatfen der dooden opgerigt wor-
den ; en tevens met één woord gewag te

maaken van onze hedendaagfche gewoon-
te daar omtrent.

Wy hebben, by eene voorige gelegen-

heid, reeds gezegd, dat ’er mogelyk geen
Land is , daar men meerder tekenen van
nagedagtenis der dooden in heerlyke Graf-

tomben, Wapenen en Graffchriften vind,

dan onder ons. Wy hadden diestyds wel
inzonderheid het oog op de gedenktekens

onzer Zeehelden en heerlyke Mannen ; dan
’t weezenlyke onzer aanmerkinge bepaalt

zig tot de zulken niet alleen; men mag de-

zelve in een algemeenen zin ook wel over-

brengen op den Burgerftand, die, in zyne

foort , ook getuigenis van deeze zugt ter

nagedagtenisfe , op de Grafzerken , ver-

leent. Wel byzonder was het oudtyds zeer

gemeen , dat dezulken hunne Ambagten en

Gilde betrekkingen , op hunne Grafzerken

,

lieten uitbeelden. Van daar vind men
overal in onze Begraafplaatfen ontelbaar

veele Zerken , waar op men een Smids

Aambeeld en Mokers , eens Timmermans
Schaaven

,
eens Metzelaars Truweelen,

Kk'kkkk 2 eens
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eens Schaarenflypers Schaaren , en , kortom

,

allerlei Ambagtstuig ziet afgebeeld , ten

bewyze van het beroep des geenen die ’er

onder begraaven ligt. Het vyas daar bene-

vens in vroegere dagen zeer gebruikelyk,

iemands Naamletters, met toevoeging van
byzondere ftreepen , karakters , cyffertal-

len of diergelyken op de Grafzerken te Rel-

len ; juist zoo als de merken der Koop-
lieden op hunne Pakken. Men vind zulke

getekende Zerken ten overvloede; dan het

waare doel daar van hebben wy nog niet

kunnen ontdekken. Ongctwyffeld heeft

het eenige byzondere beduiding gehad;

naastdenkelyk , mag men gisfen , hebben
fommige Kooplieden hunne byzondere Mer-
ken dus ook op de Graven laaten zetten:

en ’t geen ons daar in verfterkt , is , dat

men van fommigen zulker getekende Gra-

ven zeer wel weet

,

dat ze eertyds aan

Kooplieden toebehoord hebben. Om de

gedagtenis van dit gebruik, dat nu geheel

verlooren fchynt te gaan , niet te verlie-

zen ,
hebben wy ’er op Plaat XII een na-

getekend voorbeeld van gegeeven. Daar-

benevens lag men het ’er ook wel op toe,

om een of ander opmerkelyk fterf,trouw-

of geboortegeval , eene zeldzaame gebeur-

tenis en foortgelyke byzonderheden , in

rympjes op de Graven te zetten. Men
vindze zoo menigvuldig , dat ’er geheele

Verzamelingen van zulke Graffchriften

voorhanden zyn ; waar onder ’er nog at

voorkomen , die merkwaardig genoemd
mo-
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mogen worden (*); als daar is het Versje
op het zeldzaame Nimweegfche Verwant-
fchap , als mede op het in ons voorige fluk
befchreeven Geflagt van Dirck Jonge Jan
en Commertje Jans Cocken Dogter

,

met me-
nigvuldig veele anderen ; waar van wy,
ter uitfpanninge onzer Leczers, nog eeni-

ge voorbeelden zullen mededeelen
, die niet

zeer gemeen zyn , en welken den fmaak
van dien tyd eenigzins aanduiden. Te Ley-
den in de Hooglandfche Kerk' leest men

,

op zeeker Graf, agter den Predikfloel
, dit

opfchrift:

Die vyfëntwintig jaar geleeft heeft zonder vrouw

,

Die vyfëntwintig jaar geleeft heeft in dentrouw.

Die vyfëntwintig jaar fleet buiten d’Echt zyn le-

ven.

Rust hier, tot dat hem God het leven weer zal

geven.

Het blykt uit dit Versje , dat de Jeeftyd
• van deezen Man ,

ten aanzien van zyn
Vryerfchap , Huwelyk en Weduwnaarfchap,
juist in drie tydperken verdeeld was, en dat

hy, vyfënzeventig jaaren oud zynde, ftierf.

In Delft is een aanmerkelyk Graffchrift

geweest, op eenen Demeter , wiens fterf-

uur bykans gelyktydig met dat zyn er Huis-

vrouwe was; des zyn lot eenige overéén-

komst hadde met het geval van Philemon

en

(*) Zie do Koddige Opfchriften. Nyenburgs Graf-

pyramiede , en voorts verfcheiden onze Dichters.
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en Baucis

,

door ovidius gemeld., Het
Graffchrift luid dus:

ïDeïffcn ^mieter 103 jaet ont /

<Ên öte 75* jaer lna£ getocht getjout /

3Det 3Pn 3B?outo out 97 jaer

^pn Deiö gefloten in D:ie imren baer.

In Amfterdam krielde het

,

ten tyde van

brero , roemer vrssER , benevens ande-

re Rederykers cn Parnashelden
,
van kod-

dige en ernRige Graffchriften. By voor-

beeld ,
op een Kok.

Al Tonder jock,

Hier rust Jan Koek,

Hy was een Koek

,

Hy had het drock,

Starf aan de Nock.

Het Graffchrift van huighens, op den

Bouwmeester post , is zeer byzonder en

van deezen inhoud

:

By defe Post

Light Pieter Post,

Die won zyn kost

Aen Balck en Post,

En wierd verlost,

Met hy begost,

En als hy most,

Vergingh te past.

Ik
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Ik zal een der allerbyzondertte uit de Col-

ieftio Monumentorum , een Boek van cre-

diet, hier byvoegen. — In Gorcum.

Tombe en Sepulturc

des Heer

JOHANNES DE X.

heer van arckel gcnaemde de Sterke
,
om

dat hy (laandc Syn hand om ccn balk, en

paerd met Syn dyen van der aerden op-

hieft : dat het luyde Skreyt van pyne.

SterfAnno Xnc Lxxii, den xv Mey enz.

Deeze en foortgelyke Rympjes , hoedani-

gen ’er ontelbaar veel gevonden worden,
fchoonze van ’t gerinfte (lag zyn , bewyzen
egter, hoe dezelven in voorige dagen zoo
gemeen waren , dat men zelfs in den fmaak
viele om beuzelagtige en byzondere gevallen

op een fpottenden trant voor te (tellen. Ter
dier oorzaake vind men wel honderd en meer

%

Sneldichten van deezen aart , onder de Ge-
dichten van huighens, westerbaan en an-

deren; welken alleen uit loutere fpitsvon-

digheid gemaakt zyn. Tot een (taaltje zy

het volgende Graffchrift op een Spotter.

Hier light , die om Gods Woord nooit wou ter Ker-

ke gaen

:

Mag ik de ronde waarheid zeggen ?

Hy die der levendigh nogh fitten wouw , noch ftaen

,

Behoort 'er dood niet in te leggen.
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Deftiger Graffchriften vloeiden ’er uit

de Penne van onzen Fcenix-Poëet , den
grooten vondel, en daarna uit die van
brandt, vollenhoven, MOONEN en an-

deren. Ook waren onze Taalgeleerden

niet agterlyk om treffelyke Opfchriften , in

den fmaak der Romeinfche Infcriptien , te

vervaardigen ;
welken voorts in Toetsfteen

of Koper gegraveerd wierden. Ze behels-

den dikwerf eene zeer wel ingerigte mel-

ding van den Stam en Naam des begraaven

Perfoons ; van deszelfs Geboortetyd en

plaats ; bekleede Waardigheden en Ver-
dienften voor Land en Kerk; als mede van

deszelfs Christelyken wandel en merkwaar-

dige Lotgevallen ; waar van wy hier boven
wegens den Heer van katwyk, een voor-

beeld gaven. Veeltyds toonden zulke Op-
fchriften ook de bekwaamheid onzer Geleer-

den, om, naar de verhevenheid der La-

tynfche Dichtkunfte , in een bondigen en

beknopten ftyl , met weinige woorden veel

te zeggen. ïn dien fmaak is het volgende

Graffchrift op den geleerden ’s Lands Ilis-

toriefchryver bockenberg :

QUID FATI INVI DlAM QUEROR?
AUT MULTIS MORÜR HOSP1TEM?
NOMEN NOBILE SI LOQUAR

,

PAUC1S OMNIA DIXERO,

BÜCKENBURG1ÜS H1C JACET.

Dat is ?
volgens myn waardigen van mie-

ris ,
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ris ,
wiens nagedagtenis zeker ook wel zulk

een heerlyk Graffchrift waardig was;

Wat behoeve ik te klagen over de hardigheid van
zoo zwaren fjag.

Of den vremdeling met veel woorden op te houden ?

Indien ik den edelen naam noeme zeg ik in weinige
woorden alles.

BüCKENBERG ligt hier.

Op dergelyke.n zaaklyken trant waren ge-

woonlyk der Geleerden Latynfche Opfchrif-

ten ; die fommigen zeiven vóór hunnen
dood maakten ; om , by hun overlyden

, op
hun Graf gezet te worden ; dat onder ande-

ren de groote Hoornfche velius , en de Dich-

ter bruno gedaan hebben. Van geen minder
bondigheid en kragt waren ook verfcheiden

onzer Nederduitfche Graffchriften ; waar
in de Vaderlandfche Dichters toonden ,wat

pit ’er ook, ten deezen opzichte , in de

Nederduitfcbe taaie gevonden wierd. Een
en ander voorbeeld van die natuur, mogen
wy niet nalaaten , in deezen by te brengen.

Overkraftig , om eens eene fpreekwyze

van den aanbiddelyken Taal- en Dichtheilig

hooft te gebruiken , is het Graffchrifc diens

Dichters op jacob van heemskerk.

Heemskerk, die dwers door ’t ys, en ’t yzer darde

ftreeven

,

Liet d’eer aan ’t Land, hier ’t Lyf, voor Gibraltar

het Leven.
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de hol. Zie ook dat van vondel , op den Stamzoon
land- des grooten Burgemeesters.
SCHE
NATIE.

’s Lands Hoofdftadt derft haer Hooft
, en troost de

goe gemeent

Haer’ Vader. Burgers fprengt met tranen ’t vroom
gebeent.

De taal van moonen, die uitmunt in Lyk.
zangen, is mede vol nadruk, in ’t volgen-

de Graffchrift

:

Dces blaeuwe Zerk befluit twee Bentheims, Zoon
en Vader,

Van wien de Burger, die eerbiedigh’t Graf bezoekt,

Getuigt: ik vond in nootgeraekt, of fchelms ver-

kloekt ,

Aen elk myn Toevlucht, Troost, Hulp, Redder,
Hooft en Raeder.

Doch onverbeterlyk en onnavolgbaar is het

Graffchrift van den grooten Meester in ’t

ftuk van Lykfpreuken, gerard brandt,
op egbert kortenaar; ’t welk hier , hoe
menigmaal het ook herhaald en overbekend

moge zyn , niet agterwege gelaaten mag
worden. Dus luid het

:

De Held der Maas verminckt aan oog en rechterhand

,

En echter ’t oog van ’t roer , de vuyst van ’t Vader-
land :

De groote kortenaar, de fchrik van ’s vyandts
vlooten

,

d‘Ontflwyter van de Zond,leyt in dit Graf befloten.

\.r
•"

Vindt
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Vindt men hier , waarde Leezers
, geen

fpreekende bewyzen van de hartige en
manlyke kragt onzer Taaie , om , in weinig

woorden , veel , deftig en vloeibaar te zeg.

gen ? Zyn zulke fpreekende bewyzen niet

gefchikt , om onze hedendaagfche drooge
en armgeestige Zoïlusfen te befchaamen;
die, terwyl zy anderen befchimpen

, met
laagkruipende Verzen voor den dag komen?
Ontbreekt het ons aan Mannen , die in

Haat zyn om anderen, welken verdienen

vereerd te worden met deftige , hunner
heerlyke nagedagtenis waardige

, en met
kragt van zeggen geftaafde Graffchriften te

verheerlyken ! Neen zeker. Wy kennen
’er, God dank! nog in ons Vaderland, en
hebben ’er gezien die zulks waardig zyn,
en die de des waardigen kunnen vereeren

,

zints die dagen, dat zoodanige Graffchrif-

ten als uit de mode geraakt zyn; doch ’t

maaken van Graffchriften fchynt men over

te laaten aan de armhartige rymelary

van Broodpoëten, wier Verzen, vooral in

Amfterdam , door Straatloopfters uitge-

fchreeuwd . worden.

Bykans eveneens is het gegaan met het

oprigten van Beeldtenisfen, Grafzuilen en

Tomben , waar mede men eertyds veel

meer op had , dan tegenwoordig. Onze
•Kerken vertoonen desaangaande Meester-

Hukken , die den Vreemdeling verbaasd

doen Haan over onze braave Konftenaars.

Het Graf van onzen Vryheids Vader, wil-

lem den eersten , is een wonder van Eu-
ro-
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ropa; dat van tromp, de ruiter, van
galen , kortenaar , opdam

, en , naar

ons konstbegrip, de uitmuntende Tombe
te Katvvyk aan den Rhyn, boven vermeld,
met ontellyke anderen , toonen ons tot

welk een hoogte de Konst in dien tyd ge-

fteegen was, en tot welk een vernedering

zy thans gebragt is. Alle deeze roemwaar-
dige gedenktekenen toch zyn doorflaande

getuigen , van die oude , en door my één
en anderwerf herhaalde , doorlugtige ge-

woonte en verheven konst onzer Natie,
om de nagedagtenis van de daaden onzer
Heerlyke Mannen te bewaarcn ; hun Graf-
tomben en Eertropheen in ’t openbaar
toe te wyen, ten einde hen, als doorlug-

tige voorbeelden , aan ’t nageflagt ter na-

volginge voor te Rellen. Wy mogen ons
kortheids halven niet inlaaten in derzelver

byzondere befchryving ; men kan ’er eenig

gewag van vinden by alkemade , en voorts

in ’t breede te recht geraaken, in een Ge-
fchrift

,
getyteld Nederlands Helden- Too-

neel

;

gevoegd agter de Medalifche Historie

der Republyk van Holland

;

waar in die Eer-
tekenen onzer Helden in Plaat voorgefteld

en befchreeven worden ; ook zyn ze veelal

in de uitvoerige befchryvingen onzer Ste-

den min of meer te vinden. Dat dit ge-

bruik van voortreflfelyke Mannen dus ftaat-

lyk te vereeren , in laater tyd , onder ons
afgenomen zy, heeft men , is te vermoe-
den ,

grootlyks toe te fchryven aan een by-

geloovig denkbeeld, dat wy daar door te

veel
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veel Beelden in onze Kerken invoerden,

en dus de Roomschgezinden navolgden.

Maar ondanks dit denkbeeld heeft men die

Vaderlandfche gebruik , in deeze onze
Eeuw, nog al meermaals vernieuwd ge-

zien. Zoo heeft men althans , in myne
Vaderlyke Stad Leyden , een heerlyk Mar-
mer en kundig gebeiteld Gedenkteken,
ter eere van den Agtbaaren Leydfchen Bur-
gemeester , JOAN VAN DEN BERG

?
Opge-

regt. En niet minder deftig ziet men den
grooten boerhaave vereeuwigd , in een
Meesterduk , dat geen wedergade heeft:

naamlyk eene Marmeren Lykbus , waar op
de daaten des menfehelyken leevens keurig

zyn uitgebeeld. En , overéénkomdig met
den aart des grooten Mans, heeft men ’er,

ten blyke dat onze hedendaagfche vernuf-

ten nog wel weeten , wat fmaak en zaak-

lykheid heet , niets opgezet , dan alleen

deeze fpreuk om het Medaillon

,

Simplici. Sigillum veri. Dat is,

De eenvoudigheid is het zegel der waarheid.

Voorts leest men onder, op zwart Toets*
deen,

Salutifero

EOERHAAVII
Genio

Sacriim.

Dat
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Dat is,

Den gezondmaakenden Geest van boerhaave
toegeheiligd.

Op dezelfde wyze heeft het Lofwaardige
Kunstgenootfchap , Diligentice Ornnia , te

Amfterdam,ook nu in onze dagen
,
(fchoon

de Dichtkunst hier gaarne een Dichterlyk

teken, of Versje, al was het dat onverbeter-

lyke van g. brandt, daar op gezien had,)

binnen de Stad Amfterdam den grooten von-
del een zeer eenvoudig gedenkteken opge-

regt; waar op men,alszyndedie Hoofddich-

ter de Waereld door bekend , eenvoudig ge-

zet heeft, vondel. Deeze en meer andere

voorbeelden doen ons zien, dat men nog
in onze dagen de nagedagtenis van heerlyke

Mannen onder ons doet herleeven; waar
door zulke Genoodfchappen en kunstlieven-

de Mecenen geen geringe dankbaarheid

verdienen. Zulks verleent ons tevens het

ftreeJende vooruitzigt, dat, met de alge-

meene toeneeming van onderzoekgraage en

vooral Dichtlievende, mitsgaders Schilder-

en Beeldhouwkunde beminnende Genoot-
fchappen ,

die oude deftige en kragtige

fmaak, zoo van Beeldhouw- als Schilder- en

Dichtkunde, ten roemrykfte bevorderd zal

worden. Hier mede zou ik van dit reeds

ver uitgedyd , dan , zoo ik niet twyffele

,

voor onze Natie niet onaangenaam , Hoofd-

ruk kunnen afftappen; maar, om tog niets,

dat ter zaake dient, zoo veelmydoenlykis

,

over
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over te Haan , agt ik het noodig nog iets te

melden, van de vry algemeene voorkeur der

begraafplaatfen in onze Kerken ; te meer

,

daar veelen onder ons het als een heilig,

doch fommigen het als een fchadelyk ge*

bruik aanmerken, de Lyken in de Kerken
te begraaven.

’t Is over bekend , dat het begraaven in

de Kerken, trapswyze, by influiping ge-

meener geworden is , naar maate dat de

Christenen in gebruikelykheden vielen ,

welken verre afweeken van derzelver eer-

ite gewoonten. De vroegere Christenen

,

naamlyk , begroeven hunne Lyken , zelfs

die hunner Aanzienlyken , altoos in het

open veld , of afzonderlyke begraafplaat-

fen; tot dat CONST ANTYN DE GROO*
te die gewoonte , door zyn voorbeeld,

verbrak. Alle de vroegere befchryvingen

van de gewoonten der eerfle Christenen,

toonen eenpaarig, dat zy niets op hadden

met het begraaven in de Kerken of by de

Altaaren. Zy fchynen het veeleer, op het

fpoor der Joodfche gebruiken, voor eene

heiligfehennis gehouden te hebben , de hei-

lige plaatfen met den on rein en flank der

dooden te befmetten. De Jooden immers,

en zy onderhouden deeze gewoonte nog

heilig ,
begroeven gewoonlyk buiten de

Steden, en wel, volgens buxtorfius, ten

minften op den affland van vyftig fladien,

zoo men voor Cuhitos ftadien te flellen

hebbe: Sepulchreta , zegt hy, in zyne Sy-

nagoga 'Judaica , Cap. 49. pag. 705. db ur~
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be abesfe debent ad 50 Cubitos. Dc Grieken
en Romeinen hadden insgelyks deeze ge-

woonte, fchoon zy voor hunne beroemde
Mannen en Geflagten , byzondere Gedenk-
fteenen of Graven bezorgden. En wat
de gewoonte der Oude Batavieren betreft

,

hier van is boven breed genoeg gefproken.

Dan, zonder ons verder met de verfchil-

lende gebruiken van byzondere Volkeren

op te houden , zullen wy ons voor tegen

•

woordig bepaalen, om maar alleen te on-

derzoeken , hoe en op wat wyze het be-

graaven in de Kerken, hier te Lande, in

zwang gekomen zy. Óngetwyffeld is dee-

ze, naar myne wyze van denken, flegte

gewoonte oorfpronglyk , uit eene verre-

gaande , en waarfchynlyk overoude Hei-

denfche bygeloovigheid , volgens welke

men gevoelde , dat de Geesten der over-

leedenen omtrent de Graven waarden.

Een gevoelen dat eertyds vry gemeen was,

als uit de vertelfels van witte Wyven en

Toverhekfen, in het Drentfche (*) , by

de oude begraafplaatfen blykt, en waar van

de Natie, met opzigt tot ingebeelde Spoo-

ken, Stalkaarsjes en dergetyken, nog niet

geheel vry is. Met dit denkbeeld ingeno-

men, viel de Natie, toen zy het Christen-

dom omhelsd had , vry gereedlyk op de

keuze, om haare dooden vooral in de Ker-

ken te begraaven; dat, als boven gemeld

is, een aanvang nam, ten tyde van con-

STAN-

(*) Zie PiCARD, Ant. van oud Friesland.
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stantyn de groot. In die dagen klom
de eerbied voor de Overblyffelen en de
Graven der Christen-Martelaaren zoo hoog,
dat men eerst Bedevaarten naar derzelver

Graven deed; vervolgens zyne begraafplaat-

fen om en by de Graven van deezen of gee-

ne Heilig verkoos, en eindelyk de over-

blyfzels van zulke heilige Mannen , of ge-

heel of gedeeltelyk, in de Kerken bragt,

en aldaar ten toon delde, of in kostbaare

Zilveren en Gouden Sacristien bewaarde.

Dit gong diestyds zoo verre, dat de Ker-

ken der Christenen, welken men toen zeer

luisterryk bouwde, daar mede ten pragtig-

ill pronkten; te meer, daar men zelfs by-

zondere Altaaren voor deezen en geenen
Heilig of Martelaar ftigtte. Dit nieuw in-

gevoerde gebruik , dat den grootden zweem
van uitwendigen Godsdienst had ,

, wierd
onderdeund, door bygeloovige gevoelens,

waar van de eerde Christenen geen denk-

beeld hadden. Men begon toen , naamlyk

,

te beweeren , dat de overblyffels van Hei-

lige Mannen en Martelaaren het vermogen
hadden ,

van booze geesten te verdfyven

,

en den Zielen der overleedenen , die ’er

het digtst by begraaven wierden , rust te

verfchaffen. En hier uit is ’t ontdaan,

dat men , eerst op de Kerkhoven
, naast de

Kerken, en vervolgens in de Kerken, tot

by en onder de Altaaren, begroef. Tot
het invoeren van dit gebruik gaf Keizer

constantyn de eerde aanleiding , door

zyne fchikking, nopens zyne begraavenis

;

III. deel. Lil 111 waar
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waar van de Kerklyke Gefchiedfchryver

socrates het volgende meld. Depojitus-

que in Ecclejia Apostolorum , quarn ipfe eo con-

filio cedificaverat , ut Imperatores 6? Pontifi-

ces ab Jlpostolorwn reliquiis haud procul ab-

esfent (*). „ Hy is bygezet in de Kerk der

,, Apostelen , die hy met dat oogmerk ge-

,, bouwd had, op dat de Keizers en Bis-

„ fchoppen digt by de overblyflels der

* , Apostelen zyn zouden”. Eusebius voegt
’er by

;
pro certo Jibi perfuadens , horum me-

moriarn non parum utilitatis anima fua
esfe allaturam (f) ,• ,, voorzeker houdende

,

„ dat derzelver nagedagtenis, (te weeten

5, die der Apostelen en Martelaaren ,) niet

,, weinig dienst aan zyne Ziele zoude

,, doen”. Van dien tyd af kwam deeze

manier van begraaven in zwang; eerst on-

der de Grooten , en vervolgens ook onder

de overige Christenen, zelfs onder dezul-

ken die oneens , en tegenftreevers van

constantyn , waren. In laatere dagen eg-

ter is dit gebruik, onder de Christenen,

merkelyk beteugeld , en ’t hield flegts on-

der eenige Bisfchoppen en Vorflen ftand.

Van daar heeft men , verfcheiden Kerkly-

ke Wetten, raakende dit ftuk ; doch ’t zy

genoeg hier gewag te maaken van het ver-

bod, gegeeven in het eerfte Concilium Brac-

carenfe Can. 36 , gehouden vyfhonderd
drieënzestig Jaaren na Christus geboorte,

waar

(*) Socrates ,
Lil). I. Cap. uit. pag. 76.

Ct) Eusebius, Lib , IV. Cap. 60.
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waar in uitdruklyk deeze woorden ftaan.

Item placuit , ut corpora defunctorum nullo

modo intra Bafilicam SanStorum fepeliantur ,

fed Ji necesfe est , de foris circa murum Baji-

licce. Nam Ji JirmisJimum hoe privileghim

usque nunc retinent Gallice Civitates , ut nul-

lo modo intra ambitum murorum cujuslibet

defunÜi corpus Jit humandum ,
quanto magis

hoe venerabilium Martyrum debet reverentia

obtineri

:

dat is, ,, Het heeft ons goedge-

„ dagt te bepaalen , dat de Lichaamen der

„ overleedenen , op geenerleie wyze, in

„ de Kerken der Heiligen, of de Hoofd-

„ kerken, zullen begraaven worden; doch,

3, zoo het noodzaaklyk zy, buiten omtrent

5 , de Muuren der Kerken. Want , daar

3, de Gallifche Steden nog tegenwoordig

3, deeze vaste gewoonte bewaaren , dat

3, geen Lyk , van wien ’t ook zy , op

3, eenigerleie wyze , binnen den omtrek

3, der muuren begraaven mag worden, hoe

3, veel te meerder eischt dit de eerbied voor

,3 de eerenswaardige Martelaaren”.

Wanneer men nu in aanmerking neemt,
dat, onder den naam van Gallifche Steden,

ruim genomen , in die dagen ook zeer vee-

1<? Steden van dit Land begreepen wierden,

als wordende het zelve, onder de Franki-

fche Koningen, voor een goed gedeelte,

grootlyks, Gallicn genoemd; zoo mag men
hier uit afleiden , dat het gebruik van in de

Kerken te begraaven, onder onze Natie,

nog fterk geweerd wierd , tot in de zesde

Eeuw na Christus geboorte. Het zal ’er

L 1 1 1 1 1 2 eg-
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egter kort daar na kragtig toegenomen zyrr;

devvyl charlemagne het op nieuw verboo-
den heeft; beveelende dat geene dooden
meerder in de Kerken begraaven zouden
worden (*);dat ook wel fcherpelyk in En-
geland verbooden was (f). Dan deeze
Wetten zyn niet langer van kragt geweest,
dan, tot dat ’er, de Christelyke Leer al-

gemeen geworden zynde , zulk eene me-
nigte van Monniken en Geestlyke Orden
te voorfchyn kwam , dat ze , uit de ge-

woone Kerkelyke inkomften niet kunnende
beftaan, op nieuwe middelen van beftaan

bedagt wierden. En onder deeze mid-
delen kwam hun inzonderheid te ftade,

het begraaven der Lyken in de Kerken
voor de rust der Zielen; waar door zy,
uit hoofde van hunnen invloed op het
Volk, het belang der Graven tegen het ge-

wigt van de Geldbeurzen der vermogen-
den konden opweegen. Zoo dra dit denk-
beeld Hand greep

,
gold het begrip van wy-

ze Vorften en Kerkvoogden of Conciliën

weinig; en het gezag der Frankifche Ko-
ningen , na ’t overlyden van karel den
grooten, boog gereedlyk voor de begun-
ftigde belangen der Paufen en Geestely-

ken , die toen de Kroonendeelers der Wae-
reld wierden; en ook op de Nederlanders,

onder het begunftigen der Graaven
, zeer

veel

(*) Lib. I. Cap

.

155* de LL. Caroli Magni

.

(O Nicolai de Sepuit. Hceb. Lib. III. Cap

.

13.

§ 7. Vergelyk hier by pag . 1819 hier vooren.
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veel vermogten. Van dien tyd af deeden
de Geestelyken het oude gevoelen opnieuw
herleeven , naamlyk , dat iemand , wiens

verftorven lichaam in of by eene begraaf-

plaats eens Martelaars begraaven lag, dee-

zen Heilig ten voorfpraake zyner Ziele

in den Hemel had. En dewyl de plaatfen

in de Hoofdkerken te weinig in getal wa-

ren , om deeze gunst aan een ieder te ver-

kenen, zoo begon men dit denkbeeld al-

Jengskens over te brengen , op alle Ker-

ken, die men aan zulk een Heilig of Pa-

troon toegewyd had , al ware hy daar ter

plaatfe niet begraaven: ’t was genoeg, als

die Kerk flegts eenig fluk van zyn over-

fchot of gebeente, ja zelfs van zyn graf,

bezat. Daarenboven breidde men , om de

Armen niet geheel uit te fluiten , dit voor-

regt ook eenigermaate uit tot de gewyde
Kerkhoven, daar toe rondsom de Kerken
gefchikt. Intusfchen was egter het voor-

regt grooter of kleener, in evenredigheid

der begraavinge, by, of in de Kerk, of

digt by het Altaar, en men betaalde ook
naar gerade. Hier door konden , de Geeste-

lyken , dus goed geld winnende , hunne
Broederfchap des te beter in ftand hou-

den. Een aantal van Roomfche Schry-

vers getuigt dit ten vollen: onder anderen

leest men in de befchryving van het Syno-

dus Castrenfis (*), in ’t Jaar 1292 gehou-

den,

CO
Cap. 5

Zie Concilia Generalid , Tom. XI. pag, 1363.

Llllll 3
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den, het volgende: In Ecclefiis , vel earurn

cancellis , non fiant fepulturce indiftinföce ,

ad cujuslibet voluntariam elettionem , corpo-

rum defunftorwn: Villarum Dommis & Pa-

trcnis Ecclejiarum , 6? illorum moribus >

Rtttoribus etiam Vicariis exceptis ; per

quos vel per quas accrcvit honor illis Ecclefiis

notahililer & perpetuo duraturus . Dat is:

„ In de Kerken
,
of agter derzelver Choor-

» *alien, dulde men geene ongeregelde

„ willekeurige verkiezing van bcgraafplaat-

,, fen voor de afgeftorven Lichaamen; uit*

,, gczonderd voor die van de Heeren der

,, Dorpen , en de Patroonen of Voorftan-

„ ders der Kerken , mitsgaders voor hun*

„ ne Vrouwen ; en zoo ook voor de Rec-

,, toren en de Vicarisfen ; door welken de

,, luister der Kerken zeer kennelyk en be-

,, ftendig is toegenomen enz”. Hier uit

ontdekken wy, om dit in ’t voorbygaan te

zeggen, te gelyk de reden, waarom wy,
overal op onze Dorpen en in veele Ste-

den, de Graftomben der Heeren van de

Heerlykheden,in het Choor geplaatst zien;

waar van dadelyk nog iets naders. Begeert

men wyders een uitdrukkelyk getuigen van
het voorgeftelde , dat men dit gebruik

grootelyks heeft toe te fchryven aan de

toeneeming en de nooddruft der Monni-
ken; men hoore dan bartholin kercker-
man dit, in zyne Operibus Pliilofoph. Tom .

II. pag. 498. aldus bevestigen. Ante an-

nos circiter 400 hac exfecrabilis confuetudo

incepit 7

; cum ante hcec tempora etiam Marty-
rum
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rum cadavera extra urbes fepulta fuisfe con-

ftet . Franciscani enim & Dominicani , cwn
yiderent numerum fraterculorum augeri , nee

tantos fumptus ipjls fuppetere , hanc emun-
genda pecunia artem invenerunt ; ut hommes
in cucullis monachorum , prope altare ,

fepeliri debere , imperitis perfuadere . Dat
is: ,, Voor omtrent 400 Jaaren heeft dee-

„ ze verfoeilyke gewoonte Rand gegree-

5, pen; terwyl het overbekend is, dat zelfs

,, de Lyken der Martelaaren, vóór dien

„ tyd , ook buiten de Steden begraaven

„ wierden: want de Franciscaanen en Do-

5 ,
minicaanen , bemerkende hoe hunne

„ Broederfchappen toenamen , en dat zy

5 , zoo veele kosten niet konden goedmaa-

„ ken , hebben deeze kunst om geld te

5, beuren, uitgevonden , dat zy den on-

„ kundigen Menfchen opdrongen , dat zy

„ in Monnikenkappen , of by de Al-

„ taaren begraaven moesten worden”.

Schoon nu deeze uitdrukking wat fchertfen-

de zy; en hoewel veele Roomschgezinden

nog al eenigen fteun voor dit hun gebruik

meenen te vinden , in het gedrag van den

Propheet elisa , en ’t voorgevallene by

zyn dood gebeente , zoo is het evenwel

,

onzes bedunkens , zeker , en zonder de

Roomschgezinden hier in eenigzins te wil-

len beledigen , bewysbaar , dat onkundi-
* ge , en zig minst aan de oude Kerkgebrui-

ken houdende , Monniken , zig vereeni-

gende met de drift en hovaardy der Groo-

ten , om digt by het altaar te liggen , en

LIIIII4 bo*
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boven het Gemeen uit te munten , de oor-

zaak geweest zyn , dat dit flegte gebruik

onder de Christenen is ingevoerd. En zy

hebben waarlyk maar al te veel reden
, om

de Hervormden, die zoo yverig tegen de

Beelden en Cieraaden der Roomfche Ker-

ken gewoed hebben , te verwyten; dat wy,
die alle hunne Kerkgebruiken zoo Rerk
verbannen hebben , nog zoo veel eere Rel-

len in het begraaven in de Kerken , en
zelfs Graven begeeren in het Choor, de

plaats van het hoog Altaar, of tegens een

Pylaar, daar men fraaie Wapens aan han-

gen kan. Men ziet dus, dat, ondanks on-

ze Hervormde Leere, de hoogmoed en by-

gcloovigheid nog heden onder ons den baas

ipeelen. Ik noem uitdrukkelyk , niet al-

leen den hoogmoed , maar ook de bj^geloo-

vigheid; om dat ik zeer wel weet, dat ’er

onder ons gevonden worden , wier Hers-

fenen zoo verre verfcmeld zyn , dat zy

niet alleen eene ingebeelde heiligheid Rel-

len, in, geduurende hun leeven, digt on-

der den Predikfloel te zitten; maar zelfs,

het koste wat het wil, daar omtrent, of

in het Choor , of omtrent de plaatfe daar

men ’t Heilig Nagtmaal viert, wenfehen
begraaven te worden.

Men duide my deeze aanmerking niet

ten kwaade; ik kon dezelve
,

naar myne
gewoone openhartigheid, niet opkroppen.

Dan met dit alles, is het verre van my dat ik

de agting voor eene eerlyke begraavenisfe

,

een ieder naar zyne geboorte, Raat en ver-

dien-

1
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dienfte, onder onze Hollanders zoude wil-

len berispen ! Alles , wat ik voorheenen
gezegd heb

,
getuigt ten overvloede

, hoe
hoog ik de billyke onderfcheiding van den
Adel, Burger- en Boerenftand onder ons
waardeere; en zoude ik, die de Eere my-
nes Vaderlands in alles getrouw tragt te

blyven, op den rand van ’t Graf bezwyken
door de Eere der Natie niet onder de rouw-
klaagende te verbreiden

; neen ! ö neen

!

Niets is by my tederder, dan dat Christlyk

en recht Hollandsch ,ja oud Bataafsch denk-

beeld, om met eere ten Grave te daalen,

en eene waardige nagedagtenis te hebben.

Wie, die een Mensch is, gevoelt hier in

niet de infpraak der Natuure ! Wie, die

een Hollander is, gevoelt in zig niet eene

Nationaale zugt tot eene eerlyke begraave-

nis ! En wie verdient ’er meer eene Ezels-

begraavenis, dan hy, die hier voor onaan-

doenïyk zy ! Neen , waarde Leezer , nog
eens zeg ik, ’t zy verre van my dat ik

het heilig overfchot van u, van my, of van

onze naastbeftaanden , zonder eere wildeon-

derftoppen ! ö ! hoe treft ons Jacobs bede

!

Ag! dat ik by myne Vaderen begraaven wor-

de! Maar, gemerkt ik niet wel kon nalaa-

ten een woord te melden , van den oor-

fprong der plegtige begraaven isfen in de

.Kerken, zoo wenschte ik tevens een ieder

te doen opmerken , de onvoegzaamheid en

de fchadelykheid van dit gebruik; het welk

my dit ftuk wat ernftiger heeft doen op-

neemen. Een ftuk , dat meer welmeenen-
LIllllj de
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de Vaderlanders tegen de borst fluit, en al

voorlang geftooten heeft. Van daar druk-
te zig de Dichter a. stein, die een goed
Gereformeerde was , reeds in de zeven-
tiende Eeuw , over dit onderwerp kragtig

aldus uit:

Op het Begraaven der Dooden in de Kercken.

Wat zoekt gy hier t (ay fegg,) de levende by dooden

!

Soo fprack in Christus Graf , een Engel uit Gods Troon :

Sie! nu is defe vraeg in Christus Kerckvan nooden

:

Wat foeckt gy ’t Levenfelfs t by ’t ftinkend’ aes der doón

!

Anders

Hier brenght ghy ’t dood-aes , dat geen fuyv’re Jood
mocht raken.

Ghy gaet Godts duerfaem Huys , tot eene rotplaets

maeken.

Daer ’t Levende gebedt is geurigh offerwerck

;

Wat doet daer doodt-gebeent, of vuyle Hanck te

Kerck ?

Eenflemmig met deezen Dichter, (des my-
ne voorftelling niet geheel nieuw , noch
byzonder zy,) dagten veelen onzer Vader-

landers over dit fluk in die dagen. Het
is, van dien tyd af, dat de Hervormde ge-

voelens, na de vrygevogte Vryheid , tot

fland gebragt waren, onder de Natie een

groot ftruikelblok geweest, waar aan ge-

oefFende en gefpitste Verflanden zig ge-

flooten hebben. Ook kan men genoegzaam

bewyzen , dat het

,

meer of min, by de

Over-
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Overheid en Geestlykheid in ovenveeging
geweest is, om de begraafplaatfen te ver*

anderen. Dan ’er waren meer overblyffels

van de Roomfche Geestelykheid onder ons,
die men niet wel kon affchaffen , zonder
aanmerkelyke fchade van inkomften : en
dus moest, veelligt, het een om het an-

dere blyven. Bekend zyn ten deezen op-
zichte veele Kerkelyke goederen , Capittel-

gelden , Proostdyen enz. die nog door haa-

re regten en inkomften niet weinig voor-

deel aanbrengen: terwyl ze tevens toonen
hoe verre de inhaaligheid der Geestelyken

onze Natie, onder den naam van Vryen,
tot Kerkelyke Slaaven maakte ; dat hun
ook, toen zy den last van dat Zielen- en
Goedbeheerfchend juk op de Schouders voel-

den , te meerder aanleiding gaf om het

eensklaps af te fchudden. Inmiddels bleef

egter de gewoonte van in de Kerken te be-

graaven ftand houden; doch zoo niet, of

men oordeelde dit onderwerp, wat laater,

nog wel der overweeginge waardig. Onder
anderen kwam het op Leydens Hooge
School, daar zoo veel Mannelyk vernuft

toen zyne kragt oeffende , te berde. De
Heer jacob van der ghiessen Amfl . Bat.

verdeedigde, op den eerften July des Jaars

1706, in zyne geleerde doorzulte Disfer-

tfltio de Jure Sepulturae , openlyk de nood-

zaaklykheid van de Lyken buiten de Ker-

ken te begraaven. In deeze Disfertatie

vind men, niet alleen Studie in ’talgemeen,

maar ook de kern van Oudheidkunde en

be-
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beleezenheid mee betrekking tot dit onder-
werp; zoo dat vvy ons niet fchaamen te be-

tuigen , daar door veel lichts in dit Ruk
verkreegen te hebben, ’t Ware te wen-
fchen , dat dezulken , die zig op het fchry-

ven van Vaderlandfche kundigheden toe-

leggen , wat meerder werks maakten , van
’c handhaaven der Eere onzer braave Va-
derlandfche Jongelingen , in ’t opRellen

van dergelyke Disfertatien. Ze komen
overvloedig voor de hand , en men zou ’er

gewis een zeer aanzienlyk getal onder vin-

den, die de waare kenmerken van recht

Hollandfche Vernuften draagen, en waar
van de üuitfche Commentarien, byzonder
in de Medicynen , zeer wel weeten gebruik te

maaken. Dan dit in ’t voorbygaan ; zonder
egter van de gemelde Disfertatie af te Rap-

pen. Want, zo als ik dit gefchreeven had,
verftond ik, dat één der fchrandere Zeeuvv-

fche Latynfche Rectoren , de weldenkende
adriaan kluit, het gevoelen, nopens de

onvoegelykheid van in de Kerken te begraa-

ven, op nieuw doet herleeven. Dit noopt

my te flerker , om een gedeelte van dat

aanmerkelyke Gefchrift over te neemen;
en te toonen hoe de Heer van der ghies-

sen dagt, over de mogelykheid van ’t ver-

anderen deezer gewoonte. Ik zal , om
plaats uit te winnen , het oorfpronglyke

niet overfchryven , maar myne Nederduit-

fche vertaaling alleenlyk bybrengen.

Plet komt hem voor, dat het verbeteren

van dit misbruik zoo bezwaarlyk niet is,

als
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als het fommigen toefchynt, veel minder
dat het onmogelyk zou weezen het zelve

te vveeren ; en de redenen waarom , zegt

hy, of de manier, op welke het gemaklyk
weg te neemen zou zyn , zal ik meiden.
Veelligt word ’er gevraagd, of men dit ge-

voegelyk zoude kunnen doen
; daar de

Kerken en Godshuizen uit de inkomften
van de verkooping der Graven

, en het

begraaven zelve , onderhouden worden

;

en daar de Graven zeiven een wettig erf-

deel der Ingezetenen zyn ? Doch laat dit

zoo weezen: wat hindernis zou zulks baa-

ren, indien de Magiftraat van eene Stad

eenige Morgen Lands, vyf of zes, kogt; dit

Land verdeelde in Graven of Grafkelders;

en dezelven verhuurde of verkogt tot zulk

een prys, dat de Kerken en Godshuizen
’er evenwel van onderhouden wierden. En
wat belangt de eigene Graven; die zelfde

Magiftraat zou, in dat Land, aan de zoo-

danigen in eigendom kunnen geeven, zulk

een Graf of Grafkelder, als ieder naar zyn
ftaat of aanzien in de Kerken in eigendom

bezeten had ; en daar by beveelen , dat

niemand zyn e dooden op eene andere plaats

zou hebben te begraaven. Dan mogelyk
denkt men, dat het eene zaak van gewigt

zou zyn , die het gemoed der Menfchen
geweldig zou aandoen, indien de Beende-

ren , of het overfchot , van de Voorouders

,

Vrouwen , Kinderen, Zoonen en Dogte-

ren ,
in hunne rust geftoord, of, als ’t wa-

re , verlaaten wierden. Doch wat zwaa-

rig-
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righeid zou het in zig hebben , die Beende-
ren of dat overfchot , byéén te verzame-
len, en dat alles over te brengen, tot en
in een beftendig Familiegraf. Egter zou
ook dit vermyd kunnen worden ; met de
gemelde Lyken in de Graven te laaten

rusten , en tot eene zekere hoogte geheel

met Zand te bedekken ; terwyl men de
nieuw geftorvenen naar elders zou kunnen
overbrengen. Maar misfehien voert men
ons te gemoet; hoe zal men dan eenig on-
derfcheid tusfehen Menfchen van Aanzien
en Rang, en tusfehen het Gemcene Volk,
kunnen hebben ; daar men heden onder
ons deRyken en Aanzienlyken in de Kerk,
en ’t Gemeen op Kerkhoven , begraaft ? Hier

op zou ik antwoorden , dat zoodanig eene
begraafplaats bevoordeeld zou kunnen wor-

den , met alle zulke byzonderheden en
voorrechten , als de Kerken hebben : in-

dien een ieder , naar zyn vermogen
, zyn

byzonder aanzienlyk Graf, met zyne Wa-
pens en Opfchrifc, had; of dat ’er eenige

Grafnaalden op zulke Graven wierden ge-

maakt. En wat zwaarigheid, zoo ’cr, voor
het Gemeen , buiten de Stad

,
geringer

Kerkhoven, afzonderlyk van die der Aan-
zienlyken waren ? zoo als heden reeds

plaats heeft. Dus verre de Heer van
der ghiessen, Zoo redeneerde men,
hoofdzaaklyk , in het begin deezer Eeu-
we , en ’t blyft nog heden een onderwerp
van bedenking. Men kan zekerlyk niet

wel ontkennen , dat het begraaven in de

Ker-
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Kerken eene flegte gewoonte der Chris-

tenen is ; en dat het , om veele gewigtige

redenen , te wenfchen ware , dat dit ge-

bruik nooit onder eenbefchaafd Volk plaats

had. Het is tog, op zig zelve, eene haa-

telyke gedagte, dat men, op eene reine,

Gode geheiligde, plaats, onreine en ver-

dervetyke Lichaamen begraaft; en als men
daar benevens bezeft , dat de flank dier

Lyken befmettende Ziekten kan veroorzaa-

ken, ja weezenlyk veroorzaakt, gelyk om
die reden in Amflerdam , in de vorige

Eeuw, het Kerkhof van de Westerkerk
wierd verplaatst , dan komt het , zou men
zeggen , niet in twyffel , of deeze gewoon-
te af te keuren zy. Voeg hier by , dat

het aandoenlyke Menfchen uit de Kerk
bandt ; waar van ik niet één , maar wel

honderd, voorbeelden weet. Ik heb Va-
ders en Moeders gekend, die nooit in de

Kerk verfcheenen , in welke een geliefde

Zoon of Dogter begraaven was ; en zoo ook
Mans en Vrouwen , die , hunne ontydig

gefcheurde Huwelyksbanden beweenende,
nimmer in zulk eene Kerk gongen: ja, my
is een treffend geval bekend , waar van

ik ooggetuigen ben geweest, van eene

zwangere Weduwe, die ’t, op aanraaden

haarer Vrienden, waagde, om, zoo men
‘zegt, het door te flaan, en ter Kerke te

gaan, ook daar heenen gong ; doch , op
het herinneren van de plaats , daar haar

verflorven cn korts begraaven Man lag,

zulk eene ontroering kreeg , dat haar de

ar-
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arbeid ontydig overviele, en zy in de Kerk
dood bleeve. Deeze , en meer andere re-

denen van gewigt zyn ’er, om dat inge-

floopen misbruik te Jaaken; doch, aan den
anderen kant, is het te denken, dat het ver-

anderen van dat gebruik, onderons, niet

ligt zal doorgaan, fchoon ’t ons aan gee-

ne aanmoedigende voorbeelden ontbreeke.

Tot een doorlugtig voorbeeld, onder an-

deren , kan ik in deezen aanvoeren de

Vorstlyke begraafplaats , die Prins mau-
rits, Gouverneur van Brazil, zig te Berg

cn Daal had doen oprigten: cn in welke
hy, in het 88 jaar zyns leevens geflorven

zynde, den 22 December 1679, buiten ee-

nig Kerk of Kerkhof, begraaven is. Men
vind deeze heerlyke Graftombe, met zyne
verdere fieraaden,zeer fraai afgebeeld door
van Halen , in de Kleeffche Arkadia van den
ftigtelyken Digter Klaas Bruin

,

die ’er dus

van zingt:

Wy zyn te Berg en Daal
, beroemt door oudsheids-

gaven.

Hier is het dal, waar in Prins Maurits legt begraven
;

Dien braven Opperheer, van ’t Suikerryk Brazil.

Reisbroeders, Baat hier eens met uw gedachten Bil

,

Befchouwt zyn Praaltombe uit een yz’re rots ge-

klonken ,

Verliert met Beelden , die wel eer heel prachtig

blonken

,

Maar door den oorlog, en d’inkankerenden roest.

Van d'onherhaalb’ren tyd, die alles velt, verwoest.

By
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Êy dit voorbeeld zullen wy ’er nog maar
éen voegen van onze dagen, en daar mede
van dit onderwerp afftappen: ik meen dat

van den Doopsgezinden Leeraar m. scha-

gen te Utrecht , die, geduurende zyn loe-

ven, altoos geyverd hebbende tegen het be-

'graaven in de Kerken , ook uitdrukkelyk

begeerd heeft in eene gemetzelde Graffie-

de, in de open lugt, begraaven te worden*
Ingevolge hier van had hy een Grafkeldertje
Jaaten vervaardigen aan de Bilt , een klein

uur buiten Utrecht, op het Kerkhof aldaar

ter plaatfe. Op den Zerk , die zyn Lyk
dekt, leest men, volgens zyne eigene op*

gave , kort voor zyn overlyden op gefield

,

het volgende Graffchrift:

L. S.

NE. NOCEAT. VIVIS.
ÏIOC. SI BI. SUB. Dl O. EL E GIT*

SEP ULCHRUM.
BEATORUM. EXPECTANS*

RESURRECTIONEM.
MARTINUS. SCHAGEN.

V. D. M. INTER. BAPTIST AS.

NATUS. ALCMARIAE. ^
XXIV. OCTOBRIS. Ao. MDCC.
DENATUS. V L T R A J E C T I*

XXI. OCTOBRIS. Ao. MDCCLXX.

Dat is

,

. Op dat hy den leevenden niet mooge fchaaden s

heeft hy voor zig onder den blooten hemel

dit Graf verkoozen .

enz. -

-III. deel. Mm ram ram Dus
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Dus is het, onder de Nederlanders, niet

zonder voorbeeld , dan midlerwyl dient

men zig, voor zoo veel ’er geen bygeloovi-

ge denkbeelden aan gehegt worden , en men
eene behoorelyke zorg tegen den flank en
befmetting draagt, nog al naar dealgemeene
gewoonte fchikken : te meer, daar men de
Kerken tegenwoordig niet meer aanmerkt,
als plaatfen van eenige byzondere heilig-

heid. Dit zoo zynde kunnen ze ook ligt-

lyk tot zoodanig een gebruik blyven die-

nen , tot dat het eens recht beflist zal wor-
den, in hoe verre een Christen aan der-

gelyke uiterlykheden verbonden zy of
niet. Wat wyders de tegenwoordige ge-

fteldheid onzer Graven betreft
, de Hol-

landers hebben, uit hoofde van het opge-

melde gebruik, veelal tweeërleie foorten

van Begraafplaatfen ; naamlyk in de Ker-

ken en op de Kerkhoven ; welke laatfle

benaaming men ook wel overbrengt , tot

alle zulke plaatfen, die op de Bolwerken,
of elders buiten de Steden, ter begraavinge

gefchikt zyn. Indien men wil , mag men
5

er ten derden byvoegen de afzonderlyke

Begjteafplaatfen der Jooden , dien men, in

dit i-and, alle mogelyke befcherming en
vryheid verleent. Eene gunst,, welke zy
in andere Gewesten vergeefsch zoeken : en

waar aan die Natie, ons, door haare fchran-

derheid in den Koophandel, van een wee-

zentlyk nut, dankbaariyk beantwoord; in

zoo verre zelfs dat men de Joodfche Geld-

kisten , in nood, dikwils , voor ’t Vader-

land
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land gulhartig ontflooten heeft gezien.

Deeze drie foorten van Begraafplaatsen zyn
dan de voornaamften , welken in onze da-

gen in Holland gebruikelyk zyn.

Wat de eerfle , te weeten , die in de

Kerken aanbelangt ; dezelve is dus inge-

rigt , dat de gehcele bevloering der Kerken
genoegzaam alleen beflaa uit blaauwe Zark-

fteenen , van allerleie grootte , als zoo
veele dekzels van byzondere Graven ; waar
onder men ’er eenigen van eene verdubbel-

de grootte vind , die men dan ook dubbele

Graven noemt. De meeste onzer Gra-

ven , ten minfle daar ’t plaats kan hebben

,

zyn van zulk eene diepte, dat ’er zes Kis-

ten boven elkander kunnen Haan ; doch

hier en daar zyn ze minder diep. Zoo is ’t

gemeentyk gefield met de Burgerlyke Gra-

ven , die uit fmalle Muuren , in tras ge-

metfeld, opgehaald zyn; flaande meermaals

in gemeenfchap met het naaste Gebuurgraf

;

op eene dergelyke wyze als veele Woon-
huizen een gemeenen Muur hebben. In

de Chooren ,
of digt by de Predikftoelen

,

fchoon ook elders in de Kerk, vind men
de meeste dubbele of Keldergraven , die

men ook wel Grafkelders noemt. Deezen ,

inzonderheid de laatften , zyn met gewel-

ven overflaagen , en dikwils vry groot.

•Meerendeels zyn ze, gelyk ook de eerst-

genoemden , met verglaasde Tegels gepla-

veid; doch men heeft ’er ook die met wit-

te verglaasde Steentjes opgehaald, ja zelfs

die met Marmeren Plaaten bezet zyn.

Mmmmmm 2 In
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In zoodanige Grafkelders worden de Kis-

ten niet, gelyk in de Burgerlyke Graven,
op elkander gezet, en met wat zands be-

dekt; maar men plaatst dezelven op daar

toe gefchikte zwaare yzeren Roeden : en
voorts heeft men in die Kelders byzonderé

vakken voor de Beenderkistjes. Men kan
de juiste afbeelding van zoodanig een Graf-

kelder vinden , agter eene geleerde Lykre-
den , op het zalige afderven van den zeer

Eerwaarden Heere franciscus dominicus
meganch , in leeven Meester der vrye

Konden , Roomsch Katholyk Priester

,

Kannunnik en Deken van het Aartsbisfchop-

pelyk Kapittel van Utrecht , Aartspriester

van Rhynland enz. , door den zeer geleer-

den en edelmoedigen Heere Mr. j. wit-
tert , Heer van Bloemendaal

, deszelfs

waardigen opvolger, tot ’s Mans nagedagte-

nis uitgefproken. Agter deeze Redenvoe-
ring is eene Plaat

,
gegraveerd op kosten

van den laatstgemelden Heer , vertoonen-

de de afbeelding van den alouden Graf-

kelder der Janfeniste Leeraaren , binnen

het overgebleeven Choor der verwoes-

te Kerke te Warmond: waarin de manier

van het plaatfen der Kisten op yzeren Roe-
den duidelyk afgemaaid is. Voor ’t ove-

rige zyn hier omtrent geen meer byzonder-

heden op te merken , dan dat men de Kis-

ten hier te Lande , zoo als elders
,
gewoonlyk

met het voeteneinde naar ’t Oosten plaatst,

ten minden als zy bygezet worden. Eene
gewoonte, waarfchynlyk daar uit ontdaan.
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dat de Christenen , (gelyk de Jooden de
Opftanding der Dooden in het Oosten,)
de verfchjTjing van Christus in het Oosten
verwagten. Eertyds ging dit, om zoo te

fpreeken , vast door ; dan tegenwoordig
kan men ’er zoo volkomen geen Haat op
maaken ; nademaal men in de Kerken , daar

dagelyks veele Lyken begraaven worden,
de Kisten wel eens, met het voeteneinde,

tegens of benevens het hoofdeneinde van
de anderen fchikt, om dus plaats te win*

nen , voor eene Kist , die ’er boven op
moet itaan. Doch dit gefchied nooit dan

na dat het Lyk is bygezet, als wanneer het

daar na door de Doodgraavers verfchikt

word. Op de Kerkhoven , de tweede foort

van Begraafplaatfen , en vooral op de Boc-

renkerkhoven, neemt men dit nog naauw-
keurig in agt. Wyders is het liggen op een

Kerkhof, ten platten Lande, geen ftuk van

de minfte bedenking , als ware ’t juist verag-

telyk; zelfs liggen , op verfcheiden onzer

Dorpen ,
de Aanzienlykften onder hen al-

daar begraaven. Edoch ’er zyn ook andere

Dorpen , die den Steden min of meer naby

komen ,
die groote en ruime Kerken hebben

,

daar men insgelyks al op de Kerk geitel cl isl

Wel byzonder hebben de Roomfchen nog

veel op met gewyde Kerkhoven , en ’er is

byna geen Stad , in welker nabuurfchap

men niet zulk een bevoorrecht Dorp vind:

als , by voorbeeld, omtrent Leyden , Oest-

geest ; by ’s Gravenhage , Loosduinen ;

omftreeks Alkmaar, Egmond en vooral Hei-

Mmmmmm 3 lo.
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lo, enz. Veele Roomfchen verkiezen by
nitftek aldaar begraaven te worden ; doch
liet gefchied zonder eenige byzondereopen-
baare plegtigheid van Geestelyken

; alleen-

lyk houd men nog wel eens een omgang
om de Kerk of daar binnen. In Amflerdam
egter laat men nog toe, dat de begraave-

nis der Begyntjes, binnen de muuren van
het Begynhof, met meer plegtigheids ver-

gezeld gaat. Eene Gezuster , die aldaar

geftorven is , word ftaatlyk op de Lykbaar

,

rondsom de plaats, door twaalf Begyntjes

,

aan de hand, omgedraagen; men beftrooit

het Lyk met Bloemen en Mirthe
; en draagt

het voorts , na eenige rustingen op beftem-

de plaatfen , ter Kerke of liever ter Kapelle,

alwaar de Kist, in ’t graf geplaatst zynde,
onder een eerbiedigen Lykdienst , met de

Bloemen en Kruiden beftrooid wor^ , die

de Begynen-Draagfters opgeraapt hébben.

Buiten zoodanige eigentlyke Kerkhoven,
om of aan de Kerken, heeft men ook hier

en daar, binnen of buitèn veele Steden

,

gefchikte Begraafplaatfen , die men insge-

lyks Kerkhoven noemt: wel byzonder vind

men meermaals zulke Begraafplaatfen voor

den gemeenen Man , op de Bolwerken en

Ravelynen der Steden. Zoo is het, onder

anderen , te Leyden , te Haarlem en el-

ders, daar men ook in zulk een geval fpreekt

van op het Bolwerk te begraaven. Ten
aanzien van de eene en andere foort van

Begraafplaatfen , draagt men, zoo in de

Steden als ten platten Lande , behoorelyke

zorg
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zorg voor de overblyffels der Lyken
; door

de beenderen in byzondere Graven
, of,

gelyk men hier te Lande onder ’t gemeen
zegt , Knekelhuizen te bewaaren. Deeze
Knekelhuizen , welken men hier en daar

op de Boerendorpen vry net en fierlyk ge-

maakt vind, te ontëeren , word voor eene
weezenlyke Graffchending gehouden

; dat

de Liefhebbers der Ontleedkunde, die fom-
tyds naar ’t eene of andere Been zoeken ,

wel eens door ’t ontvangen van ftokflagen

gewaar worden. Daar benevens zyn ’er,

om of aan de groote Steden , ook nog ver-

agtelyke Begraafplaatfen voor dieven en
flegt Jan-hagel, die in gevangenhuizen, of
fchandelyke plaatfen

,
geftorven zyn

; wel-

ker lichaamen rechtmaatig , van ’t over-

fchot van eerlyke Burgers, gefcheiden wor-
den. Wat eindelyk nog de begraafplaatfen

der Jooden betreft, deezen zyn , meest over-

al , buiten de Steden , op een of ander aan

hun verkogt of vergund veld ; dat met een
Muur of Heining omheind is. Zy begraa-

ven hunne dooden aldaar, volgens hunne
Wet, vóór zonnen ondergang, eenvoudig

en zonder veel zwiers ; egter bedienen zy

zig ,
als ter gedagtenisfe van den overlee-

den, min of meer van opgerigte Steenen

of dikke Planken , waar door zy de Graven
‘onderkennen. Juist dat gebruik, ’t welk

men onder de Christenen behoorde na te

volgen.

Voorts zou men, met opzicht tot onze

Grafzerken hier nog in agt kunnen nee-

Mmmmmm 4 men,
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men, dat men oudtyds, en ook nog wel
heden

,
(dat egter thans byna uit de mode

raakt,) Wapens en Naamen op de Grafzer-

ken liet uitbeitelen; gelyk men Wapens,
Blazoenen, en wat dies.meer is, in de Ker-

ken hangt , mitsgaders fraaie Graftomben
oprigt enz. Doch van dit alles is hier bo-

ven genoeg gemeld; des ’t niet noodig zy

’er breeder van te gewaagen; waarom wy,
terwyl wc herhaal ingen vermyden , hier

mede onze befchouwing van de Nationaa*

le Lykplegtighcden zullen befluiten. Naast-

denkelyk zyn ’er in verfcheiden plaatfen

van ons Vaderland nog al etlyke byzonder*

heden, welken hier te Itade zouden komen;
dan ’t is niet wel mogelyk, dat één mensch
alleen alles onder zyn bereik kryge. On*
ze Leezers gelieven derbalven zig hier me-
de te vergenoegen ; en mogten zy , die nog
eenige byzonderheden van gewigt hebben,
medewerken, om mynen arbeid te helpen

verbeteren en te volmaaken !

Dus heb ik dan , ö Landsgenooten
,

ge-

liefde Vrienden, waardige Mannen en Me*
deburgers van ons gezegend Holland , dus

heb ik dan, Broeders, het myne toege-

bragt, om Ulieder oude en recht mannely*

ke gewoonten, zeden en verdienften, der

vergetelheid te ontrukken. Dus heb ik

myne befpiegeiingen , tot op den rand van

’t Graf, uitgebreid, om voor ons en onze

Nakomelingen te boeken , ’t geene ter lof*

ïyker nagedagtenisfe onzer Natie ftrekt; en
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hun ten voorbedde van navolging kan die-

nen. Alles tog loopt famen , om ons te

toonen , dat onze Natie , van den tyd on-
zer Voorvaderen af tot heden toe, fchoon
’er, naar den aart der vryheid in dit Land,
veele vreemde zeden ingedoopen zyn , nog-

tans de zekere en ftandvaste kenmerken
draagt van een fchrander, yverig en held-

haftig Volk , dat eene welbeftierde vryheid

in den Burgerftaat en Godsdienst heilig

houd ; en , zoo wel in zyne ernftige als

vrolyke bed ryven , de openhar tigffce , eer-

lykfte en deugdzaamfte rondborftigheid be-

tragt. Zekerlyk zyn ’er, in dit wyd beftek,

vry wat aanmerkelyke byzonderheden
, die

niet ter onzer kennisfe kwamen, overgeflaa-

gen , en in etlyke gevallen faalgreepen in-

gefloopen , die verbetering vereifchen. Dan
hier omtrent verzoeken wy, benevens Ver-

fchooning, nadere Onderrigting
; waarvan

wy alleszins een nuttig gebruik zullen poo-

gen te maaken; gelyk wy in deezen doen,

van de reeds verleende onderrigtingen van
eenige kundige en edelmoedige lieden ; wel-

ker Ophelderingen of Verbeteringen van
dceze Natuurlyke Historie van hólland,
aan ’t einde van dit Deel, te vinden zyn.

Edog, eer ik dit Deel befluite , kan ik

niet afzyn van te verklaaren , dat ik , by
den aanvang deezer Natuurlyke Historie ,

geenzins dagt, dat ’er, op het ffuk der Na-
tie , als Mensch befchouwd , zoo veele by-

zonderheden zouden voorkomen, als ik be-

vonden heb, noodwendig tot derzeiver be-

Mmmmmm 5 fchry-
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fchryving te behooren. Intusfchen heb ik

verftaan, dat veele Natuurkundigen, aan
korte lidwoorden en naamen van eene in-

gewikkelde , ja onverftaanbaare betekenis

gewoon, ditftuk* als buiten het beftek der

hedendaagfche wyze van de Natuurlyke His-

torie te behandelen , befchouwden ; als me-
de, dat ’er gevonden wierden, welken van
gedagten waren , dat men het Werk zogt te

rekken , om het , uit inzigt van groote winst

,

in den langen Heep te houden. Dan met
dit alles ftrekt het my tot een wezenlyk ge-

noegen , zoo ’t een Schryver , hier van ee-

nig gevoel hebbende , vry ftaa zulks te be-

tuigen , dat dit myn Werk van de meeste
Vaderlanders heuschlyk ontvangen is ge-

worden. Althans de bifze Nyd , die my
anders wel eens gevoelig aantastte , heeft

hier in , zoo verre ik weet , tot nog geen

tand geflaagen. Maar mogelyk, fchuilt die

vinnige onder ’t Loof der twee opgegee-

ven redenen ; en men neeme ’t my derbal-

ven niet ten kwaade, dat ik, deeze fluiste-

ringen befpiedende , derzelver kragt, by
voorraad , tragte te verbreeken.

Nopens het eerstgemelde , flaa ik vol-

mondig toe, dat myne Schryfwyze geheel

afw3Tkt van den trant der meeste Heden-
daagfche Natuurkundige S}T$thema’s , wel-

ken, met LiNNïEus, ten aanzien van den

Mensch , niet verder gaan , dan dat ze zeg-

gen: homo europeus, alkus
, fanguineus ,

torosus ,
pilis flavis , prolixis cculis ccem-

leis
,

levis, argutus , inventer . Tegitur ves~

ti~
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timentis arüis 9 regitur ritibus. Volgens
dien trant zou ik dan hebben kunnen vol-

ftaan met te zeggen : „ Een Hollander

,, is een Europisch mensch, blank of wit,

bloedryk, vleefchig,met geele lange hai-

„ ren , blaauwe oogen , vlug , vindingryk

,

„ fchrander. Ily word gedekt door enge

5, kleederen , hy word geregeerd door ge-

woonte”. Indien ik nu op deeze wyze
ware voortgegaan , had men den Geleerd-

Iten wel mogen vraagcn , of hy , in zulk

eene algenieene omfchryving , den Hollan-

der bepaaldlyk kon vinden ; al had ik ’er

nog eenige bynaamen ofbyvoegelyke woor-
den bygevoegd ? Zou ik niet onverftaan-

baar gefchreeven , en my by myne Lands-

genooten belachelyk gemaakt hebben, met
dus maar Jugtig de kenmerken van eene zoo
agtbaare en gansch onderfcheiden Natie ter

neder te flansfen ? Maar , zoo men dit al

eens door liet glippen , eischt die zelfde

bepaaling van linn^eus niet uitdrukkelyk

eene nadere uitbreiding? Wat beduid an-

ders de omfchryving van de geftalte , de

kolcur , de hairlok, de oogen , en vooral de
bloedsgetemperdheid , het natuurlyk karac-

' ter , benevens de zeden en de kleedy V Heeft

dit alles niet eene volftrekte betrekking tot

de befchryving van een boven de dienen
* verheven Mensch ? Indien een Hollandsch

Mensch naakt liep, van alle befchaafde ze-

den ontbloot was
, geene edele ziel had

,

geen heldhaftigen aart
,

geen welberede-

neerde deugden bezat, dan zekeriyk had

ik
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ik kunnen volftaan met flegts tc zeggen:

„ Een Hollands Mensch is een Dier 3 met

33 twee voorfte fnytanden , de vier bo-

33 venfte gelyklynig, met twee Borstpram-

33 men , enz. enz. Dan dat ik hier mede
recht gedaan zou hebben aan de verheven
denkbeelden , die een Hollandsch Mensch 3

op goeden grond, van zig zelven heeft te

maaken ,
zal zekerlyk niemand , zonder zin-

neloos te willen zyn , beweeren. Beter dan,

en volftrekt noodwendig, dagt het my, in dit

opzicht, af te wyken, van dien heerfchen-

den, kortzinnigen fmaak; en ftoutlyk bet

voorbeeld te volgen, van de oude en ook
voortreffelyke Natuurkundigen onzer Eeiin

we, die volftrekt tot de Natuurlyke Histc^.

rie van een Land en Volk betrekken, al-

les, wat uit hunne Natuur, Landaart, ze?

den en gewoonten , ter onderfcheidinge

van andere Volkeren , voortvloeit. Ik heb

zulks telkens, daar ’t dienftig was
, herrin-

nerd; en durf wel ronduit verklaaren , dat

ik , in ftede van aan dit alles, in de vereisch-

te uitgebreidheid, beantwoord te hebben,
integendeel , om my der kortheid te bevly-

tigen, al vjy wat heb laaten berusten, dat

een breedcr onderzoek vorderde; waar van

ik dan telkens , in ’t voorbygaan , een kort

verflag gegeeven heb.
7

t Is derhalven, (om tot de andere be-

denking over te gaan ,) zoo ver van , dat

ik, gelyk fommigen argwaanen , het Werk
zou hebben willem rekken , dat ik veeleer

verfcheiden onderwerpen te vJugtig behan-

deld
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deid heb, om het Werk niet al te uitge-

breid te maaken. Zoo heb ik, onder an-

deren ,
met opzet afgezien , van ’t geeven

eener uitvoerige befchryvinge van den by-

zonderen trek onzer Natie , boven andere
Volkeren, tot het beoeffenen der Schil-

derkunde, met opzicht tot het uitvoerige;

en derzelver taai geduld , om de Natuur
van zoo naby te volgen, dat ’er, om zoo
te fpreeken, maar eene llaauwe flap tus-

fchen de verbeeldingskragt en het leeven

overblyve, die der konfte altyd zal ont-

breeken. Ik heb hierom insgelyks niet kun-

nen treeden , in eene melding van een aan-

tal van konstbe werkingen, die onze Hol-

landfche Kondenaars alhier uitgevonden

hebben , byzonder ook met betrekking tot

de Graveerkunst ; mitsgaders , (waar van
wy, nog in onze dagen, met recht mogen
fpreeken,) de voortreffelyke Verbetering

van het drukken met koleuren , en naar

den tekentrant , van den Heer cornelis
ploos van amstel , j. c. z. welke konst

altoos, met verwondering , door kundi-

ge Liefhebbers, zal befchouwd worden*

Wyders had ik my , zonder buiten myne
taak te gaan, gefchiktlyk kunnen verledi-

gen , tot eene Letterkundige befchouwing

van den aart onzer Geleerden , de Schryf-

zugt en den Leeslust der Natie , waar in niet

weinig fchoons ter haarer eere te vinden is.

Over dit onderwerp mogt, met betrekking

tot deeze , in vergelyking met de even voor-

bygegaane Eeuw, wel eens met eene ftou*

* "

te
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te penne gefchreeven worden : nademaal
men , eenige weinige Schriften uitgezon-

derd , toen oorfpronglyke Vaderlandfche
Werken zag; doch nu,zedert cenigen tyd,
bykans niets dan uittrekfels en lugtige fchet-

fen heeft zien verfchynen. Had ik iny hier-

over uitgelaaten j ’t mogt my eenigzins go-

fmert hebben; maar ik zou tevens, tot my-
ne groote blydfchap , met volledige bewy-
zen hebben kunnen toonen , hoe ’er on-

danks dat heir van vreemde Springhaanen

,

die ons Land met zoo veel losfe werkjes

van vernuft en fmaak, gelyk zy ’t noemen,
vervuld hebben , nogthans eene rechtaarti-

ge en Vaderlandfche Zwaanenvlugt
, al

klapwiekende, uit onze ftroomen, en die

van het nabuurige Zeeland opryst, welke
tot luister der Natie ftrekü. Men vind,

niet tegenftaande een vry groot verval
, nog

eene reeks van Schryveren onder ons , die

,

de manlyke kragt der Vaderlandfche Taaie

kennende , zig aan het geknars der Baster-

den niet bekreunen : hunne Naam en zyn
ons eerwaardig, en men zou bykans vree-

zen van veelen te kort te doen met eenigen

in ’t byzonder te noemen : ondertusfehen

zal egter, zoo ik vertrouwe, het niemand
kwaalyk neemen , dat ik een’ huydekoper ,

een’ wagenaar , een’ te water , een’ meer-
man , een’ van alphen , een’ paludanus en

een’ petrus paulus , met betrekking tot de

zaaken van ons Vaderland , onder onze
Schryvers van den eerflen rang Helle. Ver-

der leveren ons de Naamlysten van de HoU
land-

r
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landfche , Bataaffche en Zceuwfche Maatfchap- DE H ol<

pyen ,
mitsgaders die van het Letterkundige land-

Genootfchap , fom van mindere Genoot fchap- SCHE

pen niet te fpreeken ,) een aantal van defti-

ge Mannen op, niet zonder eerbied te noe-

men. Dit geeft ons grond om te hoopen

,

dat eerlang een beter frnaak de overhand zal

krygen , op dat de leesgierige Jeugd onzer
Edelen , onzer agtbaare Magiftraatspcrfoo-

nen en onzer Burgers , door brooddron-

ken denkbeelden van efprits forts , niet ver-

der weggeOeept worden, tot Vrygeestery,

en daar uit volgende verfmaadinge voor Va-
derlandfche deugden en braave hoedanighe-

den (*). Inmiddels hoop ik , wat my be-

treft, nog verder het myne, naar myne ge-

ringe vermogens, toe te brengen, ter aan-

kweekinge van onze Vaderlandfche kundig-

heden ; en wel verre van het te willen rek-

ken, uit inzigt van winst, dat nooit myn
zaak was, zal ik alles, daar ik kort kan
zyn , ten beknoptfte behandelen ; doch , daar

ik moet, zal ik zoo uitvoerig fchryven, als

het ftuk vereischt. Zoo heb ik het Werk
aangevangen ; zoo heb ik het tot nog voort-

gezet; en zoo hoop ik het te voleindigen;

terwyl ik ronduit durf zeggen , dat ik myn
eigen middelen ’er aan gewaagd, en zeker-

lyk meer my voordeelsaanbrengendezaaken

aan

Zie, over dit onderwerp, de onlangs uitge-

geevene Verdediging van de Eer der Hollandfche Na-
tie

,

door de welverfneden Vaderlandfche Pen van

den Eerw. Heer e. m. engelberts, in gr. 8vo.
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aan dit Werk opgeofferd heb. Zugt voor
myne Vaderlandfche Natuurlyke Historie is

myne groote dryfveer; word die vergolden

met een weinig Eers, en geniet ik, voor
mynen arbeid , naar den aart van myn be-

ftaan, een eerlyk VToordeel ; wat redelyk

mensch zal my dit misgunnen ! Dan genoeg
hier van gezegd.

Wy zyn thans, dat my ten flot nog te

melden ftaat,zoo verre gevorderd, dat het

Werk, zoo als het nu is, met opzicht tot

de Natie , voor volledig gehouden kunne
worden: en met het overige, dat men als

een Vervolg te wagten heeft, is het zoo
gelegen, dat het, indien het den Hemel be-

haagde my van mynen post af te roepen ,

na myn dood, met weinig moeite, voltrok-

ken kunne worden; des veeler zeggen of

vreezen, dat het Werk zoude blyven ftce-

ken , ook geheel vervalle. En zeker zal

ik ,
fpaart my God in ’t leeven , en wordt

myn yver niet uitgebluscht , myn po-

ging onderfteund , de Natuurlyke Historie

voortzetten , zoo lang ik in flaat ben.

Wel byzonder hoop ik in het volgende,

waar ik over de onderworpen Dieren zal

handelen, te doen zien, welk een voorraad

ik daar omtrent opgedaan hebbe ; en van

welk eene aangelegenheid het voor ons lie-

ve Vaderland zy , eene naauwkeurige huis-

houdende Dierenkennis , tot bloei van den

Land. en Veebouw, van Neeringen en Han-
teeringen , te voegen , by eene Natuurkun-

dige befchryving der Dieren , naar aannee-

me-
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melyke Rangfchikkingen. Dit is ons we-

zenlyk doel, ’t welk wy, by den aanvang
van dit Deel , alrede opgegeeven hebben

,

en hier in ’t voorbygaan flegts herrinneren.

Verwagt des, waarde Leezer, terwyl wy
op dit fpoor tragten voort te gaan , het ver-

volg met alle mogelyke doch voorzigtige

fpoed. Verledig 11 intusfchen met het door-

bladeren van dit ftuk, en ’t nagaan van de

hier agter gevoegde Verbeteringen ; begun-

ftig myne poogingen ; verfchoon myne fei-

len ; ontvang dit afgedrukte Deel gunftig;

leef gezegend , en vaarwel

!

IÏL deel. Nnnnnn BE*
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ten deele geheel , ten deele in derzelver

zaaklyken inhoud opgegeeven; en ee -

nige anderen , met vrymoedige doch

tevens dankërkentelyke Aanmer-
kingen , beantwoord.

Nauwlyks hadden wy ons Eerjle Deel

der Natuuriyke Historie in ’t licht

gebragt, en daar in verzogt, dat kundige
Vaderlandlievenden ons de behulpzaame

hand geliefden te bieden , of wy zagen ons

verzoek ,
door eenige edelmoedige Beguri-

ftigers, beantwoord; welker naamen tel-

kens, daar wy van hunne berigten gebruik

gemaakt hebben , met dankzegging openlyk

genoemd zyn. Ondertusfchen zyn ons ook
Berigten en Aanmerkingen ter hand geko-

men
,
die of te laat kwamen , om ze ter

behoorelyker plaatfe in te voegen , of van

die natuur waren ,
dat ze gevoegelyker in

•eene gefchikte orde byéén gebragt, dan

by tusfchenlasfchingen ingevlogten konden
worden. Dewyl de meesten daarenboven

gaan, over onderwerpen, die in het Eer-

fte. Tweede en Derde Deel alrede verban-

Nnnnnn 3 deld
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deld zjm, zoo hebben vvy ’t best gedagt,

dezelven aan ’t flot van dit Derde Deel te

voegen. Wy zullen deeze Berigten, zoo
na mogelyk is, volgen: en het ontdekken
der waarheid boven het aankleeven aan ons
eigen gevoelen Rellen , wanneer wy hier

of daar jnogten hebben misgetast ; met
dankbaare erkentenisfe aan hun , die ons

beter onderrigt hebben. Dit tog , is de
rechte weg , die de Natuurlyke Historie

van ons Land voltooien kan ; en op deeze

wyze zullen wy eenonwrikbaaren grondflag

leggen , op welken dit Gebouw , waar toe

ik flegts wat kalk en Reen aanbreng
, door

anderen met my of na my op ’t heerlykRe

voltrokken kan worden. Dus denkende,

zal ik een aanvang maaken , met het mede-
deelen van eenige nutte Berigten van den
Heer agge roskam kool; die ik, om de

herhaaling der fpreekwyzen , de Heer kool
zegt , tekent aan , en dergelyken te vermy-
den , maar agter elkander zal laaten vol-

gen; waar op ik dan myne bedenkingen,

daar ik zulks noodig mogte oordeelen , ’er

,

by manier van Aantekeningen , onder aan zal

plaatfen. De Heer kool begint met Pag.

67 van ’t Eerfte Deel , en vervolgt aldus.

Pag. 67. Veele Duinbeeken ontfprin-

gen aan den voet der Duinen , bevriezen

ïpade , r.n hebben , veelal , de hier om-
fchreeven eigenfchappen met elkander ge-

meen (*).

Pag.

(*) Men kan hier over onze aanmerking op Bladx.

279
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Pag. 68. DeezeSlaaperdyk loopt minder-
maalen over dan voor 30 a 40 Jaaren,
doordien liet Zeewater , met dezelfde kragt

en ftreek van wind , doorgaans zo hoog
niet komt als in en voor dien tyd. — Dee-
ze landen leggen meest, en genoegfaam al-

leen, dras van het binnen water, dat uit

het Haarlemmermeer komt (*).

Pag. 96. Het water , in de Putten op
Schokland, is meest al eenigfins brak. —

•

Op Urk is een Put, daar, zoo my berigt

is ,
met hooge vloeden het water in wast

;

de grond van Urk, en daarom heen, is een

Rots , beftaande uit Rots of Keifteenen
;
—

weshalven geen vaartuigen digt daarby

kunnen ankeren, dan alleen aan den Zuid-

Oostkant, daar ftrand is, en de Visfchers

hun Schuiten leggen. — Word hier geen

Barnfteen gevonden? — ik meen ja (f).
Pag.

279 nazien , alwaar van deeze eigenfchap gefpro-

ken word.

(*) Deeze Aanmerking is van gewigt , voor zoo
verre de Heer kool, als daaromftreeks woonagtig
en des kundig, die gemaakt heeft, vóór de ge-

weldige overftroomingen , welke wy , nu zints twee
jaaren agter den anderen

,
gehad hebben : wanneer

die Dyk, inzonderheid in ’t Jaar 1775 , allerge-

weldigst overftroomd wierd: 'des hier uit blyke,

hoe ’er weêrkeerige lotgevallen van overftroomin-

gen in dit deel van Holland plaats hebben ; ’t welk
wy voor een nader Werkje , hier toe betrekkelyk

,

befpaaren.

(t) De benaaming van Rots duid hier naastden-

kelyk aan eene opftapeling van Steenhoopen , of

veelligt een harden Oergrond , waarop men niet

Nnnnnn 4 ksn
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Pag. 113 en vervolgens. Hier bewyst
deSchryver, naar myne gedagten , volko-

men de uitwatering des Rhyns by Katwyk

,

en de plaats alwaar het Huis te Britten ge-

legen heeft. — De gedagte van anderen y

dat de Fondamenten van dat Huis over-

blyfzels eener Sluize zyn zouden, vervalt

des geheel en al , om redenen door den
Heer le francq_ van berkiiey aangevoerd.
— Ondertusfchen is het zeker , dat by
Katwyk, voor aan in het duin, een Sluis

gelegen heeft, en dat juist voor het West
ten Noord-einde, een halve Breek onbe-

paald van het Mallegat; oudtyds de plaats

der uitwatering van de middelde kil des

Rhyns. — Is men begeerig om nader ver-

zekerd te zyn dat die Sluis aldaar geweest

is, men leeze niet alleen orlers befchry-

ving der Stad Leyden , maar inzonderheid

het verhaal der grondbooringen , te Kat-

wyk op Zee gedaan, in December 1766,
door de Heeren d. klinkenberg en n. j.

hania , met behulp van a. brons; te vin-

den in de Nieuwe Nederlandfche Jaarboe-

ken van A°. 1773, in de Maand Mey; be-

ginnende met pag. 491 , en bepaaldeJyk

pag. 495 en 496. — £n men zal reden

vinden om te Bellen, dat de Heer le francq_

ge-

kan ankeren , hoedanige gronden ’er veelen aan
dien kant zyn. Wegens het Barnfteen heb in het

Tweede Deel een breedvoerig berigt gegeeven. Zie

II Deel, Bladz, 410— 421. als mede Bladz . 927
“- 932 *

t
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gelyk heeft (V), en alle, die anders gevoe-

len, zich vergisfen. — Evenwel zyn,door
den Schryver der befchryving van het Ou-
de Batavifche Zeeftrand, aanmerkingen en

zwaarigheden voorgeftcld , tegen de uitwa-

tering van den Rhyn by Katwyk , welke
verdienen opgemerkt en beantwoord te

worden. — De voornaamlle der zwaarig-

heden, welke die Heer fielt, is, dat gee-

ne der oude Schryvers van deezen uitloop

fpreeken; om dit te bewyzen , worden,
onder anderen , klaas colyn en melïs

stoke aangevoerd. — Aan het gezag van
den laatflen weet ik niet, dat getW5TfFe!d

word , maar dat van den eerften is verwor-

pen; en indien dit op goede gronden ge-

fchied is ,
behoort hy niet aangehaald te

worden om iets te bewyzen ; maar als een

verdigter veragt , of als een nafchryver

met behoorlyke omzigtigheid geleezen te

worden.

Pag. 198. Door het aanfpoelen van Mod-
der is het Wykermeer allengs verhoogd

,

zoo als ook het Y. De eerfle oorfprong

daar van is te vinden in het leggen van een

Dam, in den Jaare 1357 (£9, ter plaatfe

al-

(a) Op pag. 204 word het getuigenis van pli-

nius hier te regt geciteerd.

(&) Het bellier en de beheering van dien Dam
is ,

door Hertog Willem van Beijeren , gegeeven aan

den Schout en de drie Heeinraaden van Akerlloot

&c. Zie de Handvesten en Keuren van Asfendelfc,

pag 25, te Amfterdam gedrukt byGerrit en gommes
iie Brosn , Ao. 1768.

Nnnnnn
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alwaar de Sint Aagten-, en Asfendelver-dy-

ken, naast byéén komen, niet verre van
de Kromme Y ; als mede , door het leggen

van een Dyk, een groot half uur gaans

Zuidelyker in A°. 1710. — Deeze verfly-

king was , om en aan den Jaare 1720— 1724,
dermaate toegenomen , dat de Magiftraat

der Stede Beverwyk middelen ter hand
nam , om het verdere verval van het vaar-

water aldaar voor te komen. — Het welk
ook aan dat oogmerk beantwoordde. —Na
het overlyden van den eerften en tweeden
beftierder deezer loflyke pooging, is het

vaarwater weder in verval geraakt ; doch
thans is ’t , door beter direéiie , zoo veel

verbeterd, dat het maar zeer zelden, en

niet dan met harden wind en ftorm gebeurt

,

dat de vaartuigen en fchuiten in ’t Meer in

den Modder blyven zitten. Met daaglyks

hoog water, (want dit moet zoo hier als op
veele plaatfen doorgaans in agt genomen
worden ,) en een goeden wind , kunnen
Schuiten , welke vier en een halve voet

diep gaan, hier nu af en aanvaaren; ook
twyfel ik , of de hoogte van het water

hier of te Sparendam, doorgaans wel meer
dan één en een halven voet verfchilt. —
Omtrent het gaan van den vloed in het Be-

verwyker-Meer, heeft deeze byzonderheid

plaats ;
— dat dezelve , met goed weer en

wind , niet begint dan ruim één en een

half uur na het laagfte water; en dat het

hoogfte water van ieder gety gelyktydig

is met dat voor Amfterdam , te weeten met
nieu-
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nieuwe en volle Maan ten 3 uuren ; en dus

vroeger dan te Sparendam , Westzaanen,
in de Holle Sloot en te Zaandam.

Pap. 199. De gemeenfchapvandeZaan,
met het vaarwater na Hoorn , word gefluit

te Avenhorn , door een Dyk, over welke
de Schuiten met Raders gewonden wor-
den.—Men noemt dit een Overtoom.
Van Knollendam loopt een vaarwater na

het Spykerboor en de Ryp ; ook voorby
het Spykerboor na Purmerend en Edam

;

langs het welke de Buizen uit de Ryp , door
de Sluis te Edam, in de Zuiderzee vaaren.

Pag. 206. By de Helder zyn geen Dui-

nen. — Kykduin , het welk voor Huis-

duinen ligt, is vry hoog; hier op brand

des nagts een vuur van kooien ten dienfte

der Schepen die in Zee zyn. — Een wei-

nig ten Zuid-Westen van Kykduin is niet

dan zeer laag en zeer fmal duin. -— Het
Kamperduin voor de dorpen Kamp en

Schoorel , is het hoogfte der duinen aan de

Kust van Holland (*).

Pag. 2io. Belangende het gaan van Vloed
en Ebbe

,
gedraag ik my aan myne befchry«j

ving, behoorende tot de Zeekaart &c. Al-

leen merke ik hier aan , dat Springvloeden

,

omtrent de Nagt-Evening in Maart , niet

veel verandering in de hoogte van het

daaglyks water veroorzaaken ; maar wel die

Spring-

CO Onder myne algemeene uitdrukking, gelyk
men meermaals zoo algemeen fpreekt, zyn ook de
gemelde Duinen, als niet ver van daar, bedoeld.

B E R I G-
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Springvloeden , welke omtrent de Nagt-
Evening in September vallen. — Een tref-

fend bewys en voorbeeld daar van vind men
in het leeven van den Luitenant Admiraal

de ruiter geboekt, in een flag, geleverd

aan en gewonnen op de fiere Engelfchen,

in de Noordzee voor de Hoofden. Ook
heeft de ondervinding ons hier, in de Be-
verwyk, lange jaaren geleerd , dat men
’er in den Herfst meerder vloeiwater heeft

dan in de Lente.

Pag. 215,216. Het Marsdiep, het Lands-

diep, en het Oude Gat, zyn flegts onder-

icheiden naamen van het groote Texelfche
Zeegat , welks begin men binnenwaards

kan ftellen, byde Witte Ton, welke niet

verre legt van den Dyk tusfchen de Helder

en Kykduin , en eindigt by de buitenfte

zwarte Ton; welke in Zee, voor den in-

gang van dit Zeegat, op vyf vadem water,

ligt.

Aan de Z. Oostzyde van dit Zeegat zyn
verfcheiden droogten, door de Zeelieden,

de Zoutbollen genoemd , op welke Witte
Tonnen geplaatst zyn; tusfchen deeze en
het ftrand is het Schulpgat. — In het Jaar

1773 , heeft dit oude Gat

,

door ’t ver-

loopen der gronden onder water, zulk een

aanmerkelyke verandering ondergaan , dat

het daarna, en nu ook in A°. 1775, met
geen zwaare Schepen bevaaren word: —
daarentegen is het Schulpgat wyder gewor-

den , na den kant van het ftrand ;
— en ook

zoo veel dieper , dat de Lootfen de zwaar-

ftë
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fle Schepen daar door binnen op de Texel-

fche Ree brengen.

Het nieuwe Spanjaardsgat word thans al-

leen het Nieuwe Gat genoemd.
Behalven deeze zyn ’er thans in A°. 1775

geen Zeegaten om en aan de Helder, en
deezen kant van Texel. Het Spanjaards-

gat, door het welk de Raadpenfionaris j.

de witt, ’s Lands Vloot in A°. 1672 , zoo
gelukkig als konftig, in Zee bragt, en het

Boomsgat , zyn verzand , waardoor de Noor-
der- en Zuider haaks tot ééne droogte is ge-

worden.
Van Kykduin af tot aan de Helder, en het

Nieuwe Diep, is geen één duin ; weshalve

geene Schepen daardoor voor de Zuidweste

Winden befchut kunnen worden.

De Dyk van Kykduin af na de Helder

is , zedert eenige jaaren , veel verftyfd,

door het aanwinnen van ftrand, en door
middel van Steenen Hoofden , welke een

zachte glooijing hebben ; doch digt by de

Helder, tot aan het Nieuwe Diep, is geen

Strand noch Voorland.

In den Jaare 1771 en 1772 is deeze Dyk,
voor en by de Helder , aan de eene en
andere zyde, ingeitort ; dan kort daarna

is dezelve, binnewaards, aanmerkelyk ver-

zwaard.
• Het Eijerlandfehe Zeegat is geheel ver-

zand, en Texel is, door een Dyk, aan het

Eijerland vast. De bovengenoemde Zee-

gaten behooren tot Texel. — Maar Stor*

te-

SERI
TEN
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temelk, de Slink, het Wester en Oostef*

boomsgat tot Vlieland.

In het Nieuwe Diep pleegen voor een

halve Eeuw, of daar omtrent, de groot-

fte Koopvaardyfchepen een veilige Ree te

te hebben. — Sedert is het langfaamer-

hand opgedroogd ; doch nu , in ’t Jaar 1 775

,

is ’t weder zo diep , dat Schepen , welke 10

a ii of mooglyk meerder voeten diep gaan,

aldaar weder inloopen , en zig tegen ysgang

en ftorm beveiligen
; daarentegen is de diep-

te tusfchen Texel en de drooge Hors (niet

Gros) veel minder geworden , dan voor
weinige Jaaren.

Pag. 236 — 239. Volgens de gemaakte
bepaalingen van Moerasfen twyfel ik zeer

,

of ’er wel aan den hoogen kant van Hol-

land gevonden worden , behalven die op ’t

Koegras en daarom heen: — ook ken ik

by Petten geen Moeras. Wilde men den
Haazepolder dus noemen, dan zou men,
met het zelfde regt, de Zyp,de Wieringer-

waard, en meerder zulke Polders, welke

des Winters door Watermolens droog ge-

houden worden , Moerasfen kunnen noe-

men.
Verfcheiden maaien heb ik eenige der

Valeien , door den Schryver gemeld
,
ge-

zien en doorwandeld; doch ik kan my niet

te binnen brengen , ergens eene gevonden
te hebben, welke als een moeras behoort

aangemerkt te worden. — Althans onder

Velfen , de Bannen van Brederode en Wyk
aan Duin , durf ik Rellen dat geen moeras

te
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te vinden is. En wat de Breezaap in het

byzonder aangaat; hier verkeer ik daaglyks,

en weet zeker, dat het vast Zandland is

,

zynde Geestgrond. — Een zeer klein ge-

deelte deezer. vlakte, — ja, maar een ge-

deelte van één ftuk Land , zou misfchien

moerig genoemd mogen worden; doch dit

kan, om deeze vlakte tot een Moeras te

maaken, niet gerekend worden.

Het is waar, dat een vlugtig oog dee-

ze, en mooglyk ook andere, duinvlakten,

voor Moeras, of ten minften wateragtig,

zoude aanzien , als ’er kort na elkander

veel regen gevallen of fneeuw gefmolten

is; doch hieromtrent heeft men aan te mer-

ken, dat de meeste Boeren, welke in de

Breezaap woonen , zeer nalaatig zyn in het

opmaaken en fchoon houden der waterloo-

zingen , van hunne byzondere plaatfen ,

behalven de twee algemeene Slooten , wel-

ke jaarlyks opgemaakt en gefchouwd wor-

den.

Deeze algemeene Waterloozingen zyn

gegraaven Slooten, welker eene zig door

de Velzerbanne, in het Wykermeer, en de

andere door een ileuf tusfchen de Duinen,
het Watergat genaamd , over het ftrand,

in de Noordzee ontlasten , zonder dat ook
hier iets is , het welke na Moeras zweemt (*),

Pag.

(*) Dat men myn gezegde, nopens die zooge-
noemde Moerasfen ,

in geen anderen zin te verftaan

hebbe, is blykbaar uit myn fchryven Bladz. 239,
daar ik uitdrukkeJyk zegge , dat ze zeer gevoegelyk

onder de Zandwellen te rekenen zyn «

B ER TO-
TEN ,

£NZ.
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Pag. 243. Volgens dceze bepaaling van
Fonteinen , weet ik ’er maar één , welke
te vinden is naby het Dorp Bergen , ten

Noorden van Alkmaar , op eene Hofïlede
aan den gemeenen ryweg; welker natuur-

]yke opwelling van water , boven deszelfs

oppervlakte, egter maar zeer weinig is , en
veelmaalen niet gezien kan worden; doch
in de nabuurfchap der Stede Beverwyk ,

myne Geboorte- en Woonplaats , is my
geen Fontein bekend, hoe klein men de-

zelve zig ook voorftelle.

Beeken, welke van Duin afvlieten , zyn
overal aan den geheelen Duin-enGeestkant
in groote menigte, en, op enkele plaatfen,

vind men ook kleine verzamelingen van dit

water. — Een houten fchot , of fomtyds
'

maar een breede plank, dwars in zulk een

Beek gezet , maakt een Cascade of Water-
val; zo dat men in ééne Beek, by voor-

beeld die, welke in de Breezaap aan den
voet der Duinen begint , en zig in het Wy-
kermeer ontlast, in die lengte veele Wa-
tervallen , met weinige kosten , zoude kun-

nen maaken ; dan dit doet niets tot het

denkbeeld van Fonteinen (*). Het water

van

9

(*) Als men myne bepaaling van Fonteinen na3uw-
keurig in ’t oog houd , zal men ’t niet vreemd vin-

den, dat ik in dien zin van Fonteinen, ook hier te

Lande, gewaage; en men moet dan , bepaaldlyk

van de Beverwyk fpreekende , wel in agt neemen

,

dat zulks niet betrekkelyk is tot de laage zyde in

de nabuurfchap der Stede , maar tot de hoogere

Breek, agter ver in het Duin. Wat het maaken
van
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van cieeze Duinbeeken is zekerlyk , met dat

,

het welk, aan den Duinkant, uitgegraaven

Putten, gefchept, of gepompt word, uit-

neemend goed; het heeft reuk noch fmaak,
fchoon ’t ook hier of daar yzer of okerag-

tig zy ; dat insgelyks plaats heeft in de
Breezaap. — En het is hier aan dat men
toefchryft , het ongemak van bloed pisfen

der Runderen, welke niet gewoon zyn in

deeze Vallei te leeven , waarom ook de
Boeren aldaar zorge draagen, van geen an-

der Vee aan te houden , dan het geen tot

hunnent geteeld en opgevoed is.

Pag. 278 , 279. Tusfchen Engeland en
Holland, word nergens in Zee agtëndertig

vadem water gepeild ; het diepile is 27 a

28 vadem, en dat maar op weinige plaat-

fen (*).

Een

Tan afschuttingen betreft, dit behoort tot de kunst,

dat buiten ons beftek is: doch daar deeze Beeken,

vooral by zwaaren regen, of zelfs vóór den regen

flerk opwellen, gebeurt het wel eens, dat zy hier

en daar tegenftand in de natuur vinden. Heeft ie-

mand lust, om zoodanige natuurlyke Fonteinen, of

verzamelplaatfen van water, in welken het water
, van

tene hooger plaats in eene laager byéén gevloeid , door

zyne aandringende kragt , eens geduurige natuurlyke

opwelling veroorzaakt , te zien , hy gaa met my naar

.de Katwyker Zandery, alwaar ik den zoodanigen,

die hier aan mogte twyffelen, zulks dagelyks kan

aantoonen.

(70 Dat dit tegenwoordig zoo zy bewyst niet dat

het zoo was vóór meer dan honderd jaaren , te

weeten in ’t jaar 1621 , waar van in onze Aanteke-

ning gewag gemaakt word.

III. DEEL. OOOOOO

8 E R I G-
T E N ,

ENZ.
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BERiG* Een ooggetuige heeft my verhaald, dat>
TEN » in den Winter van het Jaar 1709, de Zee,
EWZ

‘ voor den Hollandfchen Wal- , tusfchen de

Maas en Texel, en in ’t byzonder voor
Zandvoort, alwaar hy toen woonde, drie

en een halve myl bevrooren geweest is.

Als men dit naziet op een goede Kaart
der Noordzee, dan vind men , ten Westen
van Zandvoort, drie en een halve myl van
hetftrand, een Bankje, by de Visfers ge-

noemd, het buiten Rib van de /malle Agt

;

en op het zelve daar ter plaatfe 12 vadem
water; een weinig daar binnen 15, en even
daar buiten 16 vadem : en dit zyn de grootfte

diepten, welke, op zulk een afftand , voor
den Hollandfchen wal gevonden worden.

In ’t Jaar 1709 was de Ysdyk, welke,
door het aanfpoelen en opftuiven van het

Zeewater, aan het ftrand gemaakt werd,

8 a 9 voeten hoog; —- en in ’t Jaar 1740,
6 a 7 voeten.

Pag. 347. Door Zeevlammen , word,
zoo verre ik weet, in het algemeen ver-

ftaan, Dampen, of een foort van Mist,

die veelal uit Zee opkomt. Men heeft ze

meest in de Lente, en den Voorzomer

,

in den namiddag; dikwyls by mooi weer,
en helderen zonnefchyn; ze zyn koud en

droog, zeer ongezond voor menfchen en
beesten; alzoo ze de ' natuurlyke warmte
en uitwaasfeming beletten, waar door ver-

fcheiden ongefleldheden veroorzaakt wor-

den. — Dit verfchynfel is doorgaans van
korten duur ; van een half of geheel uur,

,en
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en zelden langer dan 2 uuren ; ’t gaat wel
niet altyd, maar egter veelmaals vergezeld,

of word zeer kort gevolgd, van eene me-
nigte van zwarte vliegen , welke veel

fchade aan boomen en fommige veldge*

wasfen , doen.

Pag. 461. Voor eenige jaaren heeft myn
Broeder Jacob Kool, tc Monnikendam, daar

hy toen woonde, Bier van Sneeuw, of lie-

ver Sneeuwwater gebrouwen , het welk zeer
goed was , en waar van de gebruikers geen
het allerminfte ongemak is overgekomen.

Pag. 467. ’Er zyn zekerlyk op de laatst-

genoemde plaatfen zeer goede Bleekeryen;
•— doch die , welke onder Bloemendaal en
Velzen liggen, worden voor de beste ge-

houden, wel te verilaan onder die Blee-

ken , op welke men veele en geheele Web-
ben Linnen bleekt. Het aldaar gebleekte

Linnen is ,
in een groot gedeelte van Eu-

ropa, by uitlbek bekend, onder den naam
van Haarlemmer Bleek ; die, om deszelfs

keurige witheid, alom geroemd en gezogt

word.
Pag. 472. Het Wyker of Beverwyker

Meer, heeft dit byzondere, en verfchilt

hier in van alle my bekende Meeren in Hol-

land, dat dit Meer onbedykt is, en gemeen
ligt, met het Y en de Zuiderzee, weshal-

ven de Vloeden en Ebben in ’t zelve regel-

maatig gaan, en ’t water zout is. Deeze
zoutigheid egter vermindert, naar maate ’er

meerder zoetwater, uit de Beeken, welke

O o o o o o 2 van
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van de Duinen en Geestgronden, vlieten,

in het zelven ontvangen worden.

Pag. 485. Volgens het berigt , dat my
een oud Visfcher medegedeeld heeft, is ons

Zeewater, op den bodem der Zee, op ze-

kere diepte van 15 a 17 Vadem, veel min-

der zout , dan aan de oppervlakte ; zo dat

het onderfte water , zorgvuldig en onge-

mengd gezameld ,
zeer goed is om te drin-

ken.

II. Deel,pag. 29. Boven deBeverwyk,
dat is ten Noorden , en ten Noordwesten

,

tot Alkmaar toe, is geen ander dan Duin-

en Geestgrond, en dus Zandland;— zulks

hier, heinde noch verre, koorn of iets an-

ders, op Kleiland geteeld worde. — Eg-

ter is ’er ten Oosten , ten Zuid Oosten en
Zuiden, kleiagtig Land; — het zelve ligt

aan het Meer , of ter plaatie alwaar het

voorheen was; doch dit is dezelfde foort

van kleiagtige modder, hier boven op dee-

ze zelfde bladzyde gemeld.

Pag. 49. De hoogfte Duinen aan de Stran-

den van Holland zyn bekend by den naam
van Kamperduin; dezelve liggen voor de

Dorpen Schoorl en Kamp , en eindigen in

het Noorden, daar de Dyk , het Honds-
bosch genaamd, begint. — Verder zyn de

Blinker by Haarlem, en de hoogfte Duin
te Wyk aan Zee, en Kykduin by de Zuid-

wester Texelfche Zeegacen
, mede onder

onze hoogfte Duinen te tellen.

Pag. 65 — 67. Om , naar myne kundig-

heden, aan het hier voorgeftelde verzoek
te
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te voldoen, zoo heb ik, aangaande de on-
diepte in Zee, voor de Hollandfche Stran-

den, het volgende te melden. Dat het
getal deezer Banken, welken hier in aan-

merking komen, drie is. — Op de buiten-

ite , de Roode of de Roo-Bank genaamd ,

is nimmer een Schip vast geraakt ; ook kan
het aldaar, van wegen de diepte des waters,

niet aan den grond raaken. — Dat op de
Tweede Bank, van het Strand af, nimmer-
meer een Schip vast aan den grond blyft

zitten , met Jiorm en een laager Wal

;

maar
dat, (en dit is alles wat ’er een enkele reis

gebeurt,) alleen de allerdiepgaandfte Sche-

pen, met zulk eene gelegenheid *op het hoog-

ite van die Bank den grond roeren; waar-

op ze dan door de baaren ’er over heen ge-

gooid worden ; wanneer ze, tegen het op-

gaan der eerfie Bank van het Strand af, aan

de binnenzyde van het buitenzwind , aan

den grond vast blyven zitten , en verbry-

zeld worden.— Getuige zy het O. I. Comp.
Schip de Oude Zyp; het welk nu, zoo ik

meen
, 34 a 35 Jaaren geleeden , ten Noor-

den van Zandvoort, geftrand is ; en van

het welke nog, nu en dan, met zeer laag

water, de overblyffels gezien worden. —
Voorts gebeurt het egter nog wel , dat ’er

aan de buitenzyde der tweede Bank, van

\ Strand af, tegen het hoogfte van deeze

Bank, Schepen blyven zitten, en vergaan.

— Ik heb ook in ’t het Jaar 1770, zeer

digt by Wyk aan Zee, gezien, dat een

Schip , komende van Stokholm
,
gelaaden

Oooooo 3 J met
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met Yzcr en Deelen, op die Bank aan den
grond bleef zitten, en door de Zee in Huk-
ken geflaagen vvierd

; hoewel het niet die-

per ging dan 15 voet. Doch hier omtrent
gelieve men te wcetcn ; 1. dat dit Vaar-

tuig ,
fchoon het geen zeer groot Schip

was, zoo diep ging, niet flegts door des-

zelfs laading , maar ook door eene groo-

te hoeveelheid waters , door een groot

lek daar in gekomen ;
— ten 2den , dat het,

fchoon de Wind Noordwest, en dus aan-

landig ware, egter handfaam weer was; zoo
dat een Koffchip, met Kluiffok, Topzeil

en Bezaan, en dus met alle deszelfs Zei-

len, niet verder dan myl van Strand

af, zeilde; en eindelyk dat het water niet

hooger was , dan een braaf daaglyks gety.—

-

Men Helle derhalven met volle zekerheid,

dat geen Schip, hoe diep het ook ga , im-

mer op de tweede Bank van het ltrand af,

aan den grond blyft zjtten ; te weeten met
een Jlorm en aanlandigen Wind . — Jk durf

my in deezen gerust verlaaten , op het ge-

tuigenis van alle kundige en eerlyke lieden

op onze Zeedorpen ; die de gelegenheid van
het leggen der Banken kennen. Wyders
ftaat hier nog te melden , dat ’er tegen de

buitenzyde van de eerfte Bank van het

Strand af, Schepen aan den grond raaken,

aldaar blyven zitten en vergaan, als me-
de dat de menfehen dan, veelal, hun lee-

ven te jammerlyk in de Golven verlie-

zen ; doch men merke ook teffens aan , dat

dit voorvalt met groote diepgaande Sche-

pen.
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pen. — Kleinere Schepen , als Koffen

,

Smakken en diergelyke , worden veelmaa-

len over deeze Bank heen gevoerd , door
dien de Zee , met een aanlandigen ftorm

,

geweldig word, en deszelfs Golven hoog
gaan. Hier door worden ze dan op het

Strand zelve gezet, alwaar ze meerder kans

hebben , om Schip en leeven te behouden

;

hoewel dit niet altyd gebeurt ; dcwyl de

vereischte hulp aan ons onherbergfaam

Strand , doorgaans niet , of niet dan fpade

,

komt. — Vraagt iemand verder; vind men
evenwel voor de Stranden van Holland, op
yeele plaatfen, geene zulke ondiepten, of

zoo hooge gronden , dat ’er geene genocg-

zaame diepte is voor een maatig Schip om
’er over te vaaren ? — Ik antwoorde open-

hartig, en zegge: Neen zeker; — dan al-

leen deeze Twee. — Vooreerst het kleine

Bankje, de Polder

,

by Petten; en ten twee-

den, de gronden de Haaks, voor de Texel-

fe Zeegaten. — Ik kan tog niet denken

,

dat men de vlakte voor de Maas , voor

zulk een ondiepte , als daar de Heer le

francq van BERKHEY hier van fpreekt

,

zou willen doen doorgaan , alwaar daag-

lyks een menigte Koopvaardy Schepen, die

12 a 13 voeten diep gaan, over heen zei-

len, en die voorts binnen gaats komen;—
.ook betuig ik niet te weeten , dat ’er aan

de Hollandfche Stranden , van de Maas tot

Texel , ergens zulke Zandbanken en on-

diepten , en digt daarby zulke aanmerk-

lyke diepten zyn ; maar wel het tegen-

O 00 000 4 deel;
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BERTG- deel; en wat het verloopen der gronden,
TEN * in, en even voor, de Zeegaten, van de
tNZ - Maas en Texel aangaat, dat is waarheid,

maar ook niets meerder (*). — Gelust

het iemand den waaren Raat van onze kust,

op den genoemden bepaalden affland , en

nog verder, ten deeze opzichte wel te lee-

ren kennen, die gelieve zulks naauwkeu-
rig na te gaan , op de Nieuwe Zeekaart van
den Hollandfchen Wal, tusfchen de Maas
en Texel, welke myn Vriend Jan Rokasz .

Douw

(*) De Heer kool maakt hier zulk eene fterk

ontkennende aanmerking, dat ik my genoodzaakt
vinde, dezelve even fterk tegen te fpreeken. Ik

heb gezegd, dat men op veele plaatzen de ondiep-

ten zoo hoog vind , dat ’er geen genoegzaame diep-

te is voor een maatig Schip om ’er over te vaaren:

dit ontkent die Heer volftrekt, en by erkent ’er

alleen twee, te weeten het klein Bankje de Polder ,

by Petten, en de gronden de Haaks , voor deTexel-
fche Zeegaten. Ik begryp hier dra, dat de Heer
kool , volgens zyne Kaart , niet wel anders

kon fchryvcn; gemerkt ’er geen anderen op aange-

duid zyn. Maar ik moet hier tegen melden, hoe
de ondervinding dagelyks doet zien , dat ’er, by
verfcheiden ftormen , Schepen op die ondiepten
biyven en vergaan; en dat alle Schippers of Loot-
zen dezelven , zoo voor de Maas als elders, wel
zorgvuldig telkens zoeken te ontdekken. Dit is

waarheid , en dat is genoeg ; het behoeft niet meer
dan waarheid te zyn. Wyders geef ik alle myn
gezegden voor niet booger op dan voor eenvoudige
ondervindingen , welker opgave in een rekkelyken
zin opgevat moet worden; wel weetende, dat ’er,

om van onze Kust een goede Grond- en Zee Peil

te geeven , meer vereischt word , dan eene opper-
vlakkige famenfchikking van ’t geen het geheugen
ons herinnert, zonder naauwkeurige aantekeningen.
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Douw met my in ’t licht gegeeven heeft;

die by van Keulen te Amfterdam gedrukt,

en door meer dan dertig Visfchers aan dat

Strand gecertificeerd is. Doch hy leeze

dan daarby ook, met behoorlyke aandagt,

de daar toe behoorende befchryving
, dat

volflrekt noodig is, om de Kaart wel te

verflaan, en met het meeste nut te gebrui-

ken.

De aanmerkingen, welke ik hier gemaakt
heb

,
gaan, gelyk een ieder ligtlyk bemerkt,

niet over gronden , welke voor de Holland-

fche Eilanden liggen , en van die natuur

zouden kunnen zyn , als ervaaren Schippers

en Lootfen , den Schryver , volgens pag.

64, berigt hebben. Intusfchen denk ik eg-

ter niet, dat ’er op veele plaatfen zulke

gronden zyn; doch wat de gronden, voor
fommige van onze Eilanden , betreft , de-

zelven behooren tot myne tegenwoordige

aanmerkingen niet, en ik verkies liever daar

van niets te zeggen , als iets dat my mis-

fchien berisping op den hals zou kunnen
haaien. Evenwel kan ik niet nalaaten nog

te zeggen , dat het wel waar is dat ’er voor

het Eierland , Vlieland en ter Schelling

gronden liggen ; dan deeze zyn , zoo verre

my bekend is, te digt aan het Land, en ook
niet van die natuur, dat het gefielde daar

door beweezen zoude worden. Even het

zelfde denk ik van de gronden die voor de

Maas en Goeree leggen. En wat de gron-

den voor Ameland betreft, hier van fpreek

Oooooo 5 ik
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ik niet , om dat dit Eiland niet tot Holland
behoort.

Verder ftaat hier nog in agt te neemen

,

dat ons Strand niet overal met Banken be-

zet is ;
dat ’er in tegendeel aanmerkelyke

Itreeken aan het Noordergedeelte van onze
Stranden zyn , daar in ’t geheel geen Ban-
ken gevonden worden. En men heeft den
Heer van berkhey niet wel onderrigt, als

men hem beduid heeft, dat onze Banken,
hoe verder in Zee, hoe hooger zouden
liggen ; als mede dat men zulks by laag wa-
ter ontdekt , en dat men die Banken , aan

de branding der Golven, al vry diep in Zee
zien kan. — Wel is waar dat de Zee, bui-

ten de drie Banken, welke voor ons Strand

liggen op de vlakte , zoo als onze Visfchers

het noemen , met harde winden brand;

doch dit word niet veroorzaakt door Ban-
ken, die, hoe verder in Zee, hoe hooger

zyn , en , met laag water , droog vallen
; maar

alleen door de ondiepte van het water over

den geheelcn bodem der Zee aldaar. — Ik

wil niet beweeren , dat ’er voor de Holland-

fche Kust, tusfehen de Maas en Texel,
geen gronden zyn; dit weet ik beter; en
3

t is my overbekend, dat de Zee daar fel-

ler op breekt, dan binnen dezelve. Maar
ik houd ftaande , dat de Banken niet hooger

worden , naar maate dat ze dieper in Zee
liggen ; en dat ze in tegendeel langs hoe
laager worden, naar maate dat ze verder

van de Wal afliggen. Dit is in de boven-

genoemde Kaart , naar waarheid , en zoo



van HOLLAND. 2033

duidelyk gefield, dat ieder mensch , die ’er

zyn verftand aandagtig op gelieft te laaten

werken , daar uit zien kan , hoe de waare
flaat der Zee aan onze Kusten zy (*).

Pag.

(*) Wy zyn den Heer kool by uitftek verpligt,

voor deeze byzondere kundige aanmerking
;

en
hadden wy zyn Ed. Kaart eerder gezien, wy zou-,

den ’er zekeriyk gebruik van gemaakt hebben. Wy
houden die Kaart inderdaad voor een ftuk van veel
ondervinding; doch zy is, zo wy na het bezigti-

gen van het origineel ten huize van Jan Rokess.
Douw mogen oordeelen, niet zoo volkomen, dat

zy in alles naar de regelen der Paskaarten gemaakt
zy; maar wel naar de langduurige ondervinding
en het geheugen van een ervaaren Gryzaart. Wy
hebben het berigt van den Heer kool , met opzicht
tot het geen wy nopens onze Zeebanken gemeld
hadden, niet te rug willen houden; om in ’t min-
fte van geene ontduiking onzer feilen befchuldigd
te worden : dan wy meenen , dat zelfs daar uit

duidelyk is op te maaken , dat wy het eens zyn.
Zyn Ed. tog Baat toe, na dat hy bevoorens de
branding, door het affluiten der Zee op de Banken
fcheen te ontkennen

, dat de Zee daar tusfclien

brand
;
en zegt wel uitdrukkelyk , dat de Zee

,

buiten de door zyn Ed. bedoelde drie Banken,
welke voor ons Brand liggen, op de vlakte, zoo
als onze Visfchers het noemen, met harde winden
brand. Hy verflaat hier door naastdenkelyk de
branding tusfchen deeze drie Banken en het Duin

;

dewyl hy gewag maakt van eene Vlakte, die ner-

gens is dan tusfchen het Duin en de Banken , door
zyn Ed. bedoeld , of bepaaldelyk misfchien de
Bree-Veertien : en juist bedoelen wy ook die afflui-

tfngen en Zeebrandingen , met welken de Zee,
naar maate dat ’er kleenere en verloopener Banken
in die tusfchenruimte liggen, daar niet alleen met
een harden maar zelfs met een maatigen wind op
affluit en brand, of, om het klaar te zeggen, ee-

ne opwelling en fchuiming van Golven ondergaat.

BERÏO
TEN,
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Pag. 117. Dat de brakheid van het wa-
ter, in de daar gemelde Putten, veroor-

zaakt

En dus zyn de Banken , in den gemelden zin

,

wel degelyk oorzaak der branding ; ’t welk de
Heer kool ook volkomen toeBemt

; nademaal hy
erkent, dat ’er tusfcben Texel en de Maaze gron-
den zyn ,

daar de Zee feller op breekt dan binnen
dezelve. ’Er fchynt dus iets tegenBrydigs in de
meening of uitdrukking van dit keurig berigt te

zyn; doch het Baaft midlerwyl , wel ingezien

zynde, niets anders, dan ’t geen ik gezegd of ten

minBen zaaklyk bedoeld heb.

Het verder bedoelde van dien Heer, met zyn
gezegde, dat dit branden niet veroorzaakt word,
door Banken , die , hoe verder in Zee hoe hooger
zyn, en met laag water droog vallen; maar alleen

door de ondiepte van het water over den geheelen

bodem der Zee aldaar, zou ik niet begreepen heb-

ben
;
indien Zyn Ed. niet vervolgens volBrekt ontken-

de, dat die Banken hoe dieper in Zee hoe hooger
worden

;
en integendeel Baande hield , dat dezel-

ve, naar maate dat zy verder van de Wal afliggen,

langs hoe laager worden ;
en dat dit in de boven-

genoemde Kaart naar waarheid enz. gefleld is.

Hoe lynrecht we hier ook elkander fchynen tegen

te fpreeken, we zyn het egter, onder eene zekere
bepaaling, al wederom eens. Het Baat tog vast,

en dit is iets, dat men altoos vooronderBeld , dat

de bodem der Zee of die eener Riviere nooit zoo
effen vlak is, als het Brand of de oever; en dat

dezelve naar’t midden holler en dieper word. Dan
dit neemt niet weg, dat ’er op dien grond, naar

maate de glooijing der diepte toeneeme, Banken
kunnen liggen , die hooger opgeflapeld moeten
zyn, dan in eene gelyke vlakte : dit is een water-

kundige regel, die vooral plaats heeft, in Broom-
Brekkingen ,

naast aan de oevers of de monden der

Rivieren. En dat zulks ook hier plaats heeft, blykt

uit de refpeótive Kaart van den Heer kool zel-

ren
;
nademaal de Bank de Bree- Veertien, en de

a n-
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zaakt zou worden door zypeling der zoute
en brakke wateren van de Zee en het Y,
dit komt my tot nog niet aanneemeJyk voor.

Men vind tog , op menigte plaatfen , in

Zuid en Noord-Holland , brakke en zwa-
velagtige Putten , zoo verre van de Zee ge-

legen , dat het met geen reden te vermoe-
den, noch met genoegfaamen grond van
zekerheid te bewyzen is, dat de zoutigheid

der wateren, welke buitendyks zyn, daar

heen zoude kunnen doordringen. — Dit

myn gezegde heeft, dunkt my, egter on-

der behoorlyke correétie, ook plaats, ten

aanzien van brakke Putten , Binnendyks

,

digt aan Zee, of het Y
,

gelegen; want
dan moest dit immers veroorzaakt worden
door het zypelen van het zoutewater on-

der

anderen daar binnen, hooger en vaster zyn, dan
die Banken, welken kort op het firand liggen. In

dien zin heeft men myn gezegde, nopens de Banken

,

op te neemen, dat ze, hoe dieper in Zee , hoe
hooger liggen

;
wel te verftaan voor onze Kust, of

van het Strand af, tot daar men geen Banken meer
peilt, of behoeft te peilen. En het gezegde van
den Heer kool geeft, myns inziens, duidelyk te

verftaan , dat de Banken niet hooger worden , op
die diepte in Zee, daar men geen peil noodig heeft;

’t welk zekerlyk waar is; dewyl men in het te-

gengeftelde geval niet over de Zee, maar eindelyk

over de Banken, als over de Bergen, naar Enge-
land zou moeten zeilen. Men moet naamlyk, om
’t nogmaals met een kort woord te zeggen : de
hoogte der Banken niet rekenen , naar gerade der

Vlakkeftranden ; maar in evenredigheid tot derzel-

ver beddingen in de hellende kom of diepte der Zee*.

*t welk zeer klaar onze meening is.

B E R I G-
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der de Dyken door. — Ik Rel zulks niet

onmogelyk , maar houd het voor my 011-

waarfchynlyk. Dan immers moest het wa-
ter, niet flegts in die Putten maar ook in

de Slooten en Vaarten, aandoening hebben
van Vloed en Ebbe; het welk, zoo verre

ik weet, geen plaats heeft. — Egter heeft

my zeker geagt Heer, welke te Amfter-
dam woont, gezegd, dat het op de Helder
zoo is, volgens het geen de menfchen, al-

daar woonagtig, zyn Ed. , op de plaatfe

zelve, gezegd hebben. Ik zal dit daar laa-

ten, en voeg ’er alleenlyk nog by, dat ik

menigmaal op de Helder geweest ben
, en

aldaar, federt eenige Jaaren,altyd het wa-
ter met aandagt geproefd heb, uit een Put,
ftaande maar even binnen den Zeedyk

,

buiten de agterdeur van de Herberg, het

Wapen van Haarlem; en dat ik het nim-

mermeer brak, maar altoos zoet, gevonden
heb; niet tegenftaande de Dyk, welke on-

middeiyk by dit huis ligt , door de Zee ee-

nigfins uitgehold was. Ook heeft Jan Jansz .

Walig , een geloofwaardig Man , op de

Helder woonagtig , my onlangs gezegd , dat

al het praaten en voofgeeven, van het ry-

zen en zakken van ’t water in de Putten

aldaar ,
geheel en al eene misvatting is.

Sommige Putten in dat Dorp zyn
,
’t is waar

,

niet volkomen zoet ; doch dit hebben zy

gemeen, met die in veele andere, en in-

zonderheid broekagtige Landen ; vooral in-

dien dezelve niet door het Veen heen ge-

boord
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boord zyn; dat met veele voorbeelden zou beris-
kunnen beweezen worden (*). ten,

Pag. 14 1. Grind wferd voor eenige Jaa-
EN^#

ren, misfchien 50 of minder, nog bewoond
door

(*) Deeze twyfFelende bedenkingen zyn met
weinige woorden op te losfen , indien de Heer kool
maar gelieve te begrypen , dat men hier , door
doorzypeiingen , niet verhaat, zoodanige gemeen-
fehaplyke doorzygingen, als ’er door de Dyken en
Oevers kunnen gefchieden

; maar zulke doorzygin-
gen, die zeer diep, zelfs onder den bodem der Ri-

vieren en der Zee, door gemeenfchaplyke Wellen
en Waterfprugtzels

, gemeenfchap met elkander
hebben, zonder dat zy voor eenigen Vloed of Eb»
be aandoenlyk zyn , ten ware men ook onder de
Aarde een Vloed en Ebbe helde. Voorts ontkennen
wy niet dat ’er op menigte van plaatfcn , in Zuid- en
Noordholland, brakke en zwavelige Putten zyn:
men vind ’er zekerlyk zeer veelen

;
maar ze zyn

ook juist meest allen in brakke en weeke gronden ,

en wel inzonderheid langs het Y in Waterland , of
ook in onze brakke Veenen. Aan de andere zyde
is ’t ook waar, dat ’er niet alleen aan ’tDuin, maar
zelfs op het Strand , zoete Wellen zyn. En even
dit hrekt ten bewyze , dat de brakheid van ’t

Zeewater , aldaar, uit hoofde van den vasten grond,
geen gemeenfchap met de zoete Welle heeft,* daar

ze in tegendeel, door weeker gronden, als te Am-
lïerdam en in Waterland, indringt. Wy durven den
Heer kool niet wel van onoplettendheid befchuldi-

gen; maar hy zal gewislyk over ’t hoofd gezien

hebben, ’t geen ik op dezelfde Bladzydezeg; te

weeten: „ Edog, fchoon dit waarheid zy , kan

,, men evöftwel tevens , onder zekere bepaaling

,

,* op goeden grond, vasthellen, dat deeze doorfy-

„ peling van zout water niet overal in Holland ge-

,, meen is”, enz> Men vergelyke dit, en ’t geen
’er verder volgt, by de aanmerking van den ge-

melden Heer; en men zal duidelyk zien dat het

al wederom op een en het zelfde uitkomt.
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door een Boer van Hindelopen of Mak-
kum, welke aldaar Hooy won, doch alleen

maar des Zomers; tegen den Herfst ver-

trok hy weder na zyn huis. Thans in 1775

,

en federt merklyke Jaaren , is Grind een

verdronken Zeeplaat, welke, niet dan met
zeer laag water, een enkele reis droogvalt

:

eenmaal heb ik ’er , in jonger jaaren, de
kruin van bloot gezien.

Pag. 143. Plet geen de Opfteller der Be-

fchryvinge van het oude Batavifche Zee-

ftrand (pag. 139 aangehaald,) en de Hoog-
leeraar lulofs, hier meld van twee ver-

dronken Dorpen by Urk , het eene ten

Noord-Oosten , en het andere ten Zuiden

,

komt my wat bedenkelyk voor. — Ik moet
dit by eene gunltige gelegenheid nader on-

derzoeken. Midlerwyl kan ik voor tegen-

woordig melden , dat ik, nu ruim vier wee-

ken geleeden , met een Schipper , welke
weeklyks van Ylst na Amflerdam vaart,

hier gepasfeerd ben , en ook toen , even
als voorheen , niets van deeze verdronken

Dorpen gehoord heb. — Onze cours lag

egter, door de ftreek van den Wind, wel-

ken wy hadden , om en aan in die ftrek-

king,dat wy over die Dorpen zouden heb-

ben moeten heen vaaren , of ten minfte

digt daar by heen: want wy voeren, van

de Lemmer in Friesland, de Nagel , (dus

heet het vaarwater tusfchcn de Eilanden

Urk en Schotland,) door, en wendden des

avonds niet verre van Elburg , welke cours

zeer naby Zuiden is ; en derhalven moes-
ten
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ten wy de Noord-Ooster ftreek fnyden als

men het middenpunt van het Compas op
Urk plaatst, en , zeer naby van Urk , Zuiden
aanhouden na Elburg. Ook ligt ’er geen
Zeeton in die ftreek; hoedanige waarfchu-

wingsmerken men anders alomme in de Zui-

derzee vind, daar droogten zyn, die zelfs

door kleine Schepen gemyd moeten wor-
den.

Pag. 887. Keeten ,
— Zoutkeeten, is,

myns oordeels, niet afkomftig van Ketel.
-— Keet, Keeten, is een oud zeer bekend
eigen naamwoord, en word daar door ver-

ftaan, een hutte, opgeflaagen ten dienfte

van Werkvolk. In de befchryving eener

aanbefteeding van Dykwerk
, in de Pro-

vincie Zeeland, heb ik elders in de Neder-

Jandfche Jaarboeken geleezen , dat de Kee-

ten voor het Werkvolk komen zouden ten

laste van Op den Dyk , tus~

fchen Huisduinen en den Helder ftaat een

Schuurtje, of Hut, voor de Dykwerkers,
welke niet anders dan de Keet genoemd
word; en de byzondere verdeelingen in de-

zelve als Keet, van die, of zulk, een ploeg,

genoemd worden. — Ook denke men aan de

Schaapsfchuuren en Hutten , buiten de

Zyp, vooraan, en op het Koegras (*).

Pag.

Ik kan deeze betekenis en afleiding zeer wel
laaten gelden, Mogelyk komt dan van dit Keet

ook het woordje Kit

;

en men zou ’er dan insge-

lyks toe mogen brengen , de benaaming van Kitte-

broer , ter aanduidinge van iemand die in een kleen

Kroegje gaat.

III. DEEL. PPPPPP

B E R TO-
TEN ,
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Pag. 890. De fpreekwyze van het Zee-
water hoog op uit het T te haaien , is hier

wat ongelukkig gebruikt : en wy kunnen
te minder afzyn , van dezelve als onge-

merkt voorby te gaan, ter oorzaake dat ze,

in laatere tyden
, gelegenheid zou kun-

nen geeven om te denken, dat het Ywa-
ter zout genoeg is, tot het Rafineeren van
Zout, of om by manier van pekel gebruikt

te kunnen worden ; waar van het tegen-

deel bekend is. — Ook word dit hier ze-

kerlyk niet bedoeld ; hoog op uit het T wil
, in

dit geval , ongetwyfeld zeggen , Zeewaards

:

dan dit is eenigzins verkeerd. Hoog op in

’t T is, boven Amfterdam , na Sparendam

,

Naauwerna of Westzaanen; — Laag in

T is, beneden Amfterdam
, na OJyfloot,

Durgerdam en Y-oord;— immers de Schip-

pers, die hetY daaglyks bevaaren
, noemen

dit dus, en met reden ; dewyl de grond

veel hooger, en het water veel ondieper

is, voor de eerfte, dan voor de laatstge-

noemde plaatfen. — Voorts weet men dat

de Noordbollanders het Zeewater, tot dat

gebruik, nimmer binnen Enkhuizen, maar
altoos daar buiten haaien; zelfs tot in Texel;
behalven die van Alkmaar, welke het, digt

by het Dorp Petten , uit de Noordzee laa-

ten haaien (*).

. Aan-

(*) Ik heb niets tegen deeze bedenking, voor

zoo ver zy de zaak opheldert
;
dat ik danklyk er-

kenne
;
gelyk ik ook met dankbaarheid de volgen-

de Aantekeningen van den oplettenden Heer kool
plaatfe.

'
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Aantekeningen , van eenige zaaken , betreffen-

de de Stranden van Holland , en eenige

byzonderheden in Zee , voor dat Strand;

gemaakt in A°. 1773.

Het Strand voor Wyk aan Zee is, met een
daaglyks gety , en het hoogfle water,

50 Roeden breed. — Voor Kamperduin ,

en by terHey, naauwlyks 20 Roeden.
Van Kamperduin , voor het Hondsbosch

,

en tot benoorden Petten, is het Strand

ook 20 Roeden breed.

Benoorden Petten ligt een breede vlakte,

het Krabbegat genoemd, welke van het

Strand tot aan den Dyk van de Zype
Rrekt.

Zulk een Vlakte is ook by de Keeten , en
daar benoorden.

Verder is het Strand, aan de geheele Hol*

landfche Kust , om en aan 30 Roeden
breed

Het Strand neemt op verfcheiden plaatfen

af, inzonderheid voor Kamperduin en
Terhey. — Het welk, volgens berigt

van een hedendaagsch Schryver, by dit

laatstgenoemde Dorp jaarlyks 22-^ voet

zou zyn.

De bogt, welke het Strand , tusfchen de

twee uitfteekende punten, Kamperduin
* en Terhey , maakt , is fchaars een myl.

De Stroomen loopen, voor den HolJand-

fchen Wal , na de bogt van de Kust ;
doch

op de Bree-veertien Z. W. en N. Oost.

De Ebbe gaat 9 ,
Vloed 3 uuren.

Pppppp 2 Dat

B E R I C-
TEN
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BERiG- Dat het water, aan de Stranden van Hol-
TEN

» land, flegts drie uuren wast, fchoonhet
EWZ

* negen uuren valt , tervvyl nogthans de

Stroomen van Vloed en Ebbe regel maatig

zes uuren voorby het Strand loopen , is

in het algemeen niet bekend. Egter is

het een volkomen zekere zaak, daar een

ieder zig volmaakt gerust op kan verba-

ten. Dit te weeüen is van de uiterfte

noodzaaklykheid voor Zeelieden.

Doch om een zaak , die aan deeze

Stranden van zoo veel belang is , wel te

kennen , voeg ik hier by een Tafeltje

van den tyd des hoogden , en Jaagden

waters by Nieuwe en Volle Maan , op
negen onderfcheide plaatfen aan de Hol-

landfche Stranden.

Als de Maan Nieuw of Vol is, is het

Voorvloed. Hoogde Water.
Voor de Maas , ten io uuren ...ten i uur.

Voor Terhey , ten n uuren ... ten 2 uuren.

VoorScheveningen ten 12 uuren . . . ten 3 uuren.

Voor Katwyk op Zee, Noordwyk op Zee*
Zandvoort, Wyk op Zee, Egmond op
Zee , en Petten ,

is het ook Voorvloed
ten 12 uuren , en Hoogde Water ten

3 uuren.

Met Kwartier Maans, is het

Voorvloed. Hoogde Water.

Voor de Maas ten 4 uuren .... ten 7 uuren.

Voor Terhey, ten 5 uuren .... ten 8 uuren.

Voor Scheveningen ten 6 uuren ... ten 9 uuren.

Voor
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Voor Kativyk op Zee , Noordwyk op Zee

,

Zandvoort, Wyk op Zee, Egmond op
Zee , en Petten , is het ook Voorvloed
ten 6 uurcn , en Hoogde Water ten 9
11 uren.

Voor Texel, by de buitenfle Ton van het

Oude Gat, en aan ’t Strand, is het^met
Nieuwe en Volle Maan , ten 2 uuren
Voorvloed , en dan wast het water reeds;

ten 8 uuren voor Ebbe, en dan valt het

water reeds.

By de buitende Ton van het Nieuwe Gat,
komt het invallen van den Vloed wel
twee uuren laater, en het uitvallen van
de Ebbe ook twee uuren laater

, dan
voor het Oude Gat ,by de buicende Ton

,

en aan het Strand. — Maar het wasfen

en vallen van het water, aan ’t Strand,

van het Eiland Texel, by het Nieuwe
Gat, is byna op denzelfden tyd, als by
de buitenfle Ton van het Oude Gat, en
aan het Strand aldaar.

Het gaan der getyden is , op beide deeze

plaatfen , zes uuren , en dqrhalven zes

uuren Vloed en 6 uuren Ebbe.

In het N. W. van het Dorp de Koogh , op
het Eiland Texel, een myl van den Wal,
flaat , op den bodem van de Zee , een ver-

zameling van Boomen, by de Visfchersde

'Boomgaard genoemd, welke in die zelfde

drekking één myl lang , en een halve

myl breed is (*) , zou hier ook eertyds

de

(*) Na dat de Heer Kool my deeze Aantekenin-

Pppppp 3 gen
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de Hofftede van Gravinne Ada geweest
zyn ;

welke door haar geplant of ge-

bruikt zou weezen , toen zy op Texel
gebannen was ?

In het Westen van Wyk aan Zee 2^a 3 myl
van de Wal , en dus op de diepte van

13 a 14 Vadem Water, is een plaats

door de visfchers, De Hegten ^genoemd
;

hier leggen groote banken Öary grond

,

uit welke, en daaVbezydprT, de Visfchers

met hunne Netten^iJfokken van Wor-
tels van Boomen ophaaien ; zulk een ge-

fteldheid , op den bodem der Zee
, is ook

op denzelfden afftand van het Strand voor
Petten.

Voor Wyk aan Zee, groeijen de Duinen
en het Strand fterk aan; zelfs worden de
eerfte beginfelen van aanwinning van
Duin, beftaande in het uitfpruiten van
helm, befpeurd op hec Strand, voorde
kleine Zandheuveltjes en hoopjes , aan

den voet der Duinen.

Voor Egmond aan Zee wint het Duin ook
aan; doch zoo fterk niet als te Wyk
aan Zee.

In het leeven van den Admiraal de rui-

ter, word verhaald, dat de Franfche en
Engelfche Oorlogsvlooten in A°. i672,digt

voor-

gen toegezonden had , zyn my ter hand gekomen
de leezenswaardige Oudheid- en Natuurkundige Ver-

handelingen van Mr. R . Paludanus; in welken men,
nevens veele andere byzonderheden , een breeder

verllag van de overbJyffels der oude Boschadien
daar en daar omftreeks kan vinden. Zie Bladz.

94 — 99 1 263 — 268.
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voorby den Hollandfchen Wal zeilden, en
door het fchieten de geheele Kust ontgel-
den. — Volgens overlevering is toen ook
een kogel gefchooten , in het School te

Wyk aan Zee; dit is ten minfie zeker,
dat daar nu,inA°. 1775, nog een vier ponds
kogel in de muur by de Schoorfteen ge-

metzeld zit, 2^ voet hoog van den grond.— Zoo als de Duinen thans aldaar gefield

zyn, was dit, van wegen derzelver hoog-
te, onmooglyk. — Misfchien zou hieruit

kunnen opgemaakt worden , hoe veel die

Duinen, in den tyd van honderd jaaren,

verhoogd zyn.

Myn Oud Oom , Broeder van myn Groot-
vader, ging diestyds vanBeverwyk, om die

Vlooten te zien ;tusfchen het buitenplaatsje

genoemd Tusfenwyk , en Wyk aan Zee,
ontmoetten hem de Kogels , welke uit die

Schepen gefchooten waren ; dat in den te-

genwoordigen tyd, van wegen de hoogte

der Duinen, niet zoude kunnen gefchie-

den. — De hoogfie Duin voor Wyk aan

Zee is tegenwoordig zes voeten laager dan

de Kerktoren; het welk ik daar aan weet,

om dat ik, als ik op die Duin fia , en

boven over den Toren heen kyk , juist de

gezicht-einder zie; — myne lengte is 6 voet

en 2 duim: Ergo —
. De Toren is 102 voeten hoog , derhalven

die Duin 96 voet; den grondllag van bei-

den gelyk gefield zynde.

Pppppp 4 Op
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lERIG-
TEN

> Op deeze keurige Aanmerkingen van den
ENZ

* Heer kool ,
zullen wy ook die van andere

kundige Liefhebbers laaten volgen
, voor

welker toezending wy ons insgelyks aan

hun verpligt houden ; en die wy onzen
Leezeren gulhartig mededeelen

; daar ze

ter ophelderinge van eenige byzonderheden

kunnen dienen.

In het eerfte Deel, Bladz. u. is by abuis

gezet Groot-Beijerland , het moet zyn Groot-

Zuid-Beijerland. Wegens deeze Landen,
en de daaromtrent liggende ftreeken , heeft

de Weleerwaarde en Zeergeleerde Heer
kluit ons verfcheiden berigten ter hand
gefteld , waar van de volgende hier inzon-

derheid te flade komen. Naar ’t geen zyn

Eerw. meld, heeft men de kil, waar van
wy aldaar gewag maaken , te houden voor

het zoogenaamde Hitzerfche Gat; ’t welk

by de Dortenaars en Rotterdammers be-

roemd is , wegens den keurlyken Baars,

Snoek, Braasfem , Zeelt, Voorn, Paling

en andere foort van Visch , byzonder ook
Korper of Karper, waar van hy ’er eens

296 te gelyk had zien opvisfehen. Voorts
is hy van oordeel, dat wy, van dit Gewest
fpreekende, ook wel hadden mogen geden-

ken , aan de twee Eilanden de Beer en de

Tien Gemeten ; liggende het eerfte in de

z oude Maaze voor het Dorp van Oud- , en het

laatfte in het Haringvliet, voor het Dorp
Zuid-Beijerland. * Hierby komt vervolgens

een gezet verflag van dien Heer, nopens
den
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den aart der Landen cn Ingezetenen aldaar.

In ’t geen wy deswegens boekten, hadden
wy ons meest bediend van berigten van an-

deren , en byzonder van ’t geen ons gemeld
wierd, in den Tegenwoordigen Staat van
Holland ; maar onze geagte Correspondent
geeft ons , van het een en ander , eene
naauwkeurige befchryving, daar wy beter

op aan kunnen. Dus luid het berigt van
zyn Wel Eerwaarden :

,, Nergens vind men minder lust tot de

Zeevaart , dan in den Hoekfchen Waart;
nergens weet men minder van Visfcheryen ,

dan in den Hoekfchen Waart; althans, ik

kan niet denken dat ’er in ’t gemelde Bladz.

12 geoogd word op den Riviervisch , wel-

ke in zekere Maas, die te Puttershoek be-

gint en aan het Dorp de Westmaas dood-

loopt, en ook in ons bovengemeld Hitzerts-

gat gevangen word ; ook kan de weinige

Zalm , die voor Oud- Beierland en voor on-

zen Wal gevangen wordt, hier niet in aan-

merking komen. Dit is zeker
; maar dat

heeft myn Hitzert byzonder , dat voor on-

zen Wal, door onzen Visfcher, gevangen

wordt meestal de Spiering , die in Brabandt

gegeeten wordt, en welke inzonderheid in

de vasten door Schuiten van Antwerpen,
welke Ventjagers genaamd worden

,
gehaald

wordt; ook vangt onze Visfcher Steur ,

Zand-Aal , Paling
,
Bot , Steurkrabben 9 Gar-

nalen, &c. maar dat eene dat by ons byzon-

der is, kan niet op den gantfchen Hoekfchen

Pppppp 5 Waart
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Waart toegepast worden. Men mag en
moet in tegendeel van den Hoekfchen Waart
in waarheid zeggen, dat de inwoonders hun
beftaan hebben, en alleen hebben

, van den
Korenbouw , Klasch-neering , Vee-fokkery ,

Aardappelen, en inzonderheid , zedert 15 a

16 Jaaren , van de Meekrappen

,

welke hier

by uitftek , zedert Flackèe

,

om zoo te fpree-

ken, dood of uitgemeet is, voort willen.

Hier van daan heeft men in dit Eiland,

binnen weinig Jaren
, 3 Meejlooven gekre-

gen , waarvan ’er twee onder Stryen en één
onder Oud- Beierland liaan. En om Uwcl
Ed. ten klaarften te doen begrypen, hoe
zeer de Graanhandel hier floreert, zoo ge-

lieve Uwel Ed. flechts te weeten, dat van
myn plaats alleen weeklyks 5 Schippers, elk

met een groote overdekte Zeilpoon

,

naar Rot-

terdam en Dordrecht ten Korenmarkt vaaren

of moeten vaaren , om van andere plaatfen

niet te gewaagen. En wat het Boomooft

betreft, hier omtrent moet ik zeggen, dat

hy,die de opgave hiervan aan Uwel Ed. ge-

daan heeft, nooit Beierlandfche Krieken ge-

geeten moet hebben. Die van den Beier-

landfehen Krieken Oegst niet weet , weet
nergens van ; zynde het opmerkelyk dat

Oud-Beierland dit als iets byzonders heeft;

en dat die Krieken, elders verplant wor-

dende , aanftonds verbasteren”.

Verder deelde my die Heer , by eene

andere gelegenheid , nog deeze byzondere

Waarneeming mede.
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„ Ik hebbe
,
geduurende myn inwoonin-

ge alhier, opgemerkt, dat men al vry vroeg
aan den Bril moet, gely'k ik , reeds vóór
myn 4ofte Jaar, my van zoo eene Machi-
ne hebbe moeten bedienen , om te leezen

of te fchryven. Maar zonderling fchynt

my toe de verbetering van het gezicht van
eenen ouden Vryer onder myne Parochie,

welke hem dit Jaar te beurt gevallen is.

Hy is reeds de 76 Jaaren gepasfeerd , en

,

nooit lui geweest zynde , zoo afgewerkt

,

dat hy nauwlyks voort kan ; deeze heeft my,
maar weinig weeken

,
gelceden , verhaald en

verklaard , dat hy al zeer vroeg, om te lee-

zen, van een Bril heeft moeten gebruik

maaken ; maar dat hy dit Jaar zoo gelukkig

geworden is , dat hy den Bril heeft mogen
wech werpen

,
en nu veel beter zonder den

Bril kan leezen, als hy ooit met denzelven

heeft kunnen doen. Ik hebbe ’er de proef

van genomen, door hem voor te leggen

zodanigen druk ,
welke de Couranten eve-

naart. Ik vroeg hem , of hy zyn oogen
met het een ofander oogwater gebet, ofook
eenig ander middel gebruikt hadt: zyn ant-

woord was , neen.— Ik vroeg hem verder , of

hy ook eenige redenen van deeze verbete-

ring zynes gezichts konde bedenken , en

hier op begon hy, na alvorens een ander-

half duims pypje aangefloken te hebben,

dit verhaak— Domine
, gy weet dat ik , hoe

wel anders God dank gezond ben , op den

duur hoesten en kuchgen moet ; dit heb ik

inzonderheid des morgens, als ik opfta, wel

een

B E R I G-
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BBRiG- een half uur lang , en dat zoo vreesfelyk
, dat

tën, niy het water taplings de oogen uitloopt;
ENZ

* nu hebbe ik eenigen tyd , of uit defpera-

tie, of wegens het jeuken myner oogen,
met het achterfte van myn handen , dat

water, dat my uit de oogen liep, al dik-

wils door myn oogen gewreeven
; vervol-

gens hebbe ik opgemerkt , dat zoo dik-

wils ik dat gedaan hadt , altyd beter zien

konde; en daar op hebbe ik daar van alle

morgens myn werk gemaakt; met dat ge-

volg , dat ik den Bril nu misfen kan.

Hier eindigde de Boer, en gaf het om een
beter (gelyk ik ook doe) of hy daar aan de
verbetering van zyn gezicht al of niet toe-

fchryven mach”.

Buiten dit zyn ’er hier en daar , naar ’t

inzien van zyn Wel Eerw. , nog eenige

misdagen ingefloopen ; doch die wy van te

weinig belang agten , om ’er den Leezer
mede op te houden; te meer, daar het gee-

ne wy gemeld hebben, zoo ’t niet juist op
eene der genoemde plaatfen , egter ten min-

ften op eenige der nabuurigen toegepast

kan worden. Ook bedoelden wy, gelyk

we te kennen gegeeven hebben, niet meer,
dan eene fchetfe eener Geographifche be-

fchryvinge van ons Gewest
, ten deele uit

ondervinding, en grootlyks naar ’t geleide

van den Tegemvoordigen Staat van Holland

opgefteld, aan ’t hoofd van ons Werk te

plaatfen. Van meer belang voor den Lee-

zer oordeelen wy ’s Mans berigten en aan-

merkingen over de evenredigheid der Ge-

too-
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Voorenen en Begraavenen , met welker me-
dedeeling zyn Wel Eerwaarde duidelyk

toont , dat hy een recht edelmoedigen yver,
ter begunftiginge van onze Natuurlyke His-
torie, bezit. Men hoore hem zei ven fpree-

ken, en gaa zyne Waarneemingen na.

,, My opgewekt vindende, om, fchoon
by Uwel Ed. onbekend , eens aan Uwel Ed.
te fchryven , hebbe ik my ’er toegezet,

om andermaal uwe Natuurlyke Historie de

Novo te leezen , en Uwel Ed. myne Re-
marques toe te zenden ; in dat vertrou-

wen, dat Uwel Ed. de vryheid, welke ik

gebruike , niet ten kwaaden duiden en myne
poogingen aanmerken zult, als ftrekkende,

of om Uwel Ed. te bevestigen in het ter ne-

dergeftelde, of om eenige misftellingen in

het vervolg te redresfeeren. Ik zoude ech-

ter
,

geloove ik , hier toe niet gekomen
zyn, indien uw laatst uitgegeeven fluk, in-

zonderheid het twaalfde Hoofddeel , my
niet gedrongen hadt , om myn Doopboek
op te Haan , en naar te zien , hoe na myne
Doopelingen , in den tyd van 24 Jaaren

,

met uwe bevindingen en berichten over-

éénkomen. By die gelegenheid heb ik de

eer Uwel Ed. een Lyst der gedoopte Kin-

deren in myne Gemeente , zedert primo

January 1751 tot ultimo December 1774,
toe te zenden; uit welke blykt , dat ik,

in die 24 Jaaren ,
gedoopt hebbe 318

Knechtjes en 323 Meisjes; en dus 5 Meis-

jes meer dan Knechtjes. Ik twyffel niet,

of

\
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of die Jaar 1775 zal beide getallen, in het
einde van het Jaar , wel doen egalizeeren

;

aangezien ik, in dit loopend Jaar , reeds

6 Jongens en Hechts één Meisje gedoopt
hebbe. — Onder dat getal nu van 641 Doo-
pclingen ,

hebbe ik 18 paar Tweelingen,
en eens Drielingen gehadt; waar door uw
vermoeden ,pag. 1162. van het Derde Deel,
gefterkt wordt dat namelyk het getal der

Tweelingen — nog aanmerkelyker is dan ’t

volgens de ontdekkingen van den Heer Struyck

zou zyn. Ik ga noch voorby, dat ik zeker

weete, dat 'er in myne Gemeente, geduu-
rende die 24 Jaaren , noch verfcheide paa-

ien Tweelingen geboren zyn; die, vóór den
doop geftorven zynde , op myn Doopboek
niet aangetekend ftaan; gelyk ook eene
Vrouw, die, reets van twee verlost zyn-

de , het derde , dat voor de geboorte Rondt

,

met haar naar het Graf genomen heeft,

onder het voorfchr. getal niet gerekend
wordt. Myne attentie valt hier door ook
op uw gezegde, pag. 1155. „ Herhaalde

„ opmerkingen fchynen my grond te geeven

„ om te denken , dat eene Vrouw , vooral

3 , onder het Landvolk, die eenmaal twee

3, Kinderen te gelyk ter waereld gebracht

„ heeft, in ’t vervolg meermaals Tweelin-

3, gen baart”, — Myne attentie zegge ik

vak op deeze woorden , om dat ik de waar-

heid derzelven in myn Doopboek (ook al

in die 24 Jaaren) bevestigd zie ;
vindende

in het byzonder aldaar een Vrouw, die drie

reizen achter malkander Tweelingen ge-

baard
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baard beeft. En dat zulks niet alleen on-

der het Landvolk plaats heeft, blykt my

,

uit de eigenhandige Aantekeningen van
myn Over-Grootvader , adriaan kluit;
die, te Dordrecht gewoond hebbende, in

den tyd van minder dan 6 Jaaren , het ge-

noegen gehad heeft, dat zyne Huisvrouwe
hem, driemaal , twee Zoonen gebaard heeft.

Daar by gerekend eene Dochter , welke
tusfchen beiden afzonderlyk gekomen is,

zoo heeft hy, in ruim 5 Jaaren, zeven Kin-

deren by zyne Huisvrouwe geteeld ; doch
alle die Tweelingen zyn vóór den doop ge-

ftorven”.

Zedert dien tyd heeft zyn Eerwaarde my
ook nog laaten toekomen eene Lyst der

gedoopte Kinderen in zyne Gemeente , ze-

dert primo January 172

<

5 , tot ultimo De-
cember 1750; waarom ik deeze nog voor

de hier opgemelde Lyst zal ftellen.

u
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EERSTE LYST
Der gedoopten in de Kerk van Zuid-

Beierland, gezecht den Hitzert,ge-

duurende de Jaaren 1726— 1750.

|aaren|Knechtjes,Meisjes.KinderenipaarenTweelinj

1726 19 29 48 3

1727 20 12 32 i

1728 12 17 29
1729 I6 16 32
1730 15 1 6 31 i

173 * 23 9 32

1732 l8 19 37 I

1733 l6 13 29

1734 17 23 40
J 735 17 15 32

1736 17 21 38

1737 17 13 30 I

1738 17 14 31

1739 1 6 15 31

1740 16 18 34
1741 17 18 35
1742 10 15 25

1743 17 19 36 i

1744 22 10 32 2

1745 1

6

13 29
1746 23 13 36
1747 13 13 26 i

1748 ii 14 25

1749 8 ii 19

1750 10 13 23

403 389 792 II

TWEE-
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TWEEDE LYST

Der gedoopten in die Gemeente
,

ge-

duurende de Jaaren 1751 — 1774.

Jaaren Knechtjes Meisjes in ’t geheel

1751 . . 14 . 15 . • 29
1752 • 19 • l6 • • 35
2753 • 8 • 13 . • 21

1754 • 12 • 6 • • 18

1755 • 14 • 12 • • 26

1756 • 14 . 17 • • 3i

1757 •
. 7 • 13 • • 20

1758 • 20 • 14 • . 34
*759 • 13 • 19 • • 32
I76O • 7 • 12 9 • 19
I76I • 17 • 12 • • 29
I762 • 14 . II • • 25

1763 • 9 • 10 • • 19

1764 • 13 • 14 • • 27

1 765 20 • 10 • • 3°
1766 13 € 17 • • 30

1767 • 14 • 9 • • 23

1768 • 14 # 14 • • 28

1769 • 12 • 14 . • 26

1770 • 14 • 16 • • 3°

1771 • 8 • 15 • • 23

*77 2 • ir • 16 • • 27

1773 • 19 • 9 • • 28

*774 * 12 • 19 • • 3i

318 . • 323 • . . 641
\

lil. deel. Qqqqqq Be-
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ff e r i G- Behalven deeze Lysten, heeft zyn Wel
TEN

* Eerw . my nog het vólgende, ter comple-
BNz

* teering van de laatfte Lyst ter hand ge-

field.

,, In myn allereerften Brief, meene ik Uw
Ed. toegezonden te hebben , een Lyst der

gedoopte Kinderen in myne Gemeente,
van primo Jan. 1750 tot uit. Dec. 1774,00
dus een tyd van 24 Jaaren montant , was te

dier tyd ^
Jongens Meisjes

3I S— 323
Wil Uwel Ed. ’er die van

1 775 byvoegen, derzelvcr

getal is - - 14— 10
Dus zult ge bemerken , dat

het geheele getal in een vier- —

-

de van een Eeuw uitkomt op 332— 333
en dat het niet meer dan één Jongetje ver-

fcheelt;’t welk alleen hier aan toe te fchry-

ven is, dat een Zoontje in 1775 in onecht

gebooren , en, zes weeken oud geworden
zynde , ongedoopt geftorven is. — Was
dat Kind gedoopt geweest , zoo zouden beB
de getallen gelyk geweest zyn”.

Men voege hierby nog de volgende Sterf-

lyst , welke die Heer ons ook medegedeeld

heeft, om ons eenig denkbeeld te geeven
van het Sterflot daar ter plaatfe.

LYST
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Der Begravenen te Zuid-Beierland
,
ge-

zegt den Hitzert.

Van i°. January tot ultimo December 1775.

Tusfchen de 80 en 90 Jaar 3
70 — 80 — i

- 60 — 70—v 5
50 — 60 3
40 — 50 4
30 — 40 5
20 — 30 o
10 — 20 o
5—10 o
i — 5 4

onder de één Jaar 7

dood gebooren . . . . 1

Vreemdelingen onbekend 3

36

Wyders ontfïng ik, in den Jaare 1770,
van den Wel Eerwaarden zeer Geleerden

Heer a. ’s gravesande , eene Misfive,

waar in hy gewag maakt van eene waar-

neeming , ten aanzien van het Zand der

Noordzee, door zyn Wel Eerwaarden hier

of daar* doch thans niet weetende in welk
Gefchrift , geleezen. ’t Is ons mede niet

bekend, waar het bepaaldlyk geboekt is;

dan we vinden de opgave te aanmerkelyk,

om ze niet te plaatfen. Dezelve luid aldus.

Qqqqqq 2 „ Toen

2057
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,, Toen ik in ’t Ifte Deel bl, 120. las,

viel my in, vóór verfcheide jaaren in eenig

Periodicq Nederduitsch gelchrift
, eene

waarneeming te hebben gevonden , welke
(zo ’t my toefchynt) van gewigt is, tot

ftaaving van ’t gevoelen, dat Uw. Ed. ver-

dedigt ; wegens den Rhynmond by Katwyk.
Doch hoe zeer ik myn geheugen heb door-

zocht, ik kan my niet herinneren waar ik

het gelezen hebbe. Ik heb derhalven ver-

fcheide myner bekenden daar over hier ge-

vraagd ; doch niemand heeft my ’t gefchrift

noch aangeweezen. ’t Moet zoo veel ik

kan nadenken omtrent geweest zyn in den
tyd ,

dat de uitgezóchte Verhandelingen

by Houttuin eerst uitkwamen
, of dat de

Haarlemfche Maatfchappye begon : maar of

’t in die, of andere gefchriften Raat, weet
ik niet te bepaalen.

De zaak is deeze: „ De Waarneemer

„ verkeerde nu en dan aan ’t ftrand der

„ Noordzee ; hy merkte in den Winter-

tyd, dat, omtrent Katwyk, een gedeelte

,, van ’t ftrand, in eene doorgaande ftreek

„ van ’t Duin af tot aan de Zee , fterk

,,
glinfterde, wanneer ’er de Zon op fcheen

;

,, terwyl die glinftering ten wederzyde dier

,, ftreek niet werd gezien. Dit deed hem
„ het glinfterende en niet glinfterende zand

,, nader onderzoeken. En zyne ondervin-

„ ding was , dat het glinfterende zand

3, bezwangerd was met zoet water; dat dus

3, gereedelyk had kunnen bevriezen
; ter-

„ wyl het overige aan wederzyden een

„ zou-
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„ zouten fmaak had. Het gevolg daar uit,

5 , by nader opmerkinge afgeleid
, was

„ deels, dat dit zoet water, door het Duin

„ zypelend, zich in Zee langs het ftrand

3, ontlastte; en deels, dat hier ter zaake

3, dient, dat die ontlasting gefchiedde langs

3, het oude lpoor van den uitloop des

3, Rhyns ter deezer plaats”.

Het natuurlyk glinfteren van ’t Zand r

door het bevriezen van Zoet water, is in

dit geval beflisfend genoeg , om ’er het on-

derscheid van het affypelend Duinwater te-

gens dat der Zee uit af te leiden; dan in

hoe verre zulks op den verftopten uitloop

des Rhyns betrekkelyk gemaakt moge wor-

den ,
Raat den Leezer vry te beoordeelen.

Hier benevens heeft ons de geleerde bas-

ter het volgende, wegens het vlammen
der Zee ,

(door ons gemeld , I Deel ,

Bladz. 349.) uit Zierikzee gelieven mede te

deelen.

3, Van het vlammen der Zee moet ik

nog de vryheid neemen Uw. Ed. te mel-

den : dat als men des Zomers , inzonder-

heid by mooy weer, en Zuiden Wind, een

Steen in ’t water van de Havens gooit,

water daar uit in een emmer fchept en in

huis zet, en het roert, zoo zal men, in

den donker , daar duizende van ligtende

vonkjes in zien, volgens de experimenten

in myne Natuurk. Uitspanningen en de

Uitgeleeze Verhandelingen . Deeze vonken ,

durf ik Uw. Ed. verzekeren dat niet als

Qqqqqq 3 door

BE R IGJ
TEN,
ENZ.
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door die kleine Diertjes , die ik heb laaten

afbeelden
,
veroorzaakt worden

, en zoude
Uw Ed.

,
prefent zynde,daar ras van over-

tuigen. Diergelyke ligten doet ook de Sco-

lopendra op Oesters. Doch dit neemt niet

weg, dat het Zout der Zee eenc Materia

Phosphorea bezit, die verrotte Vis &c. doet

ligten, zonder dat dit tweede ligt, ook na

myne gedagten , van Diertjes voortkomt”.

Met betrekking tot het Tweede Deel,
hebben wy twee Scheikundige Aanmerkin-
gen ontvangen, die wel verdienen geplaatst

te worden. De eerfte komt uit de hand
van den in de Scheikunde ervaren Gronin-

ger Apotheker b. tieboel. Dezelve gaat

over myne befchryving en bepaaling van

het Vitriool en Vitrioolzuur, Bladz. 87 r.

Het geen die kundige Bricffchryver deswe-

gens voordraagt, is al te keurig om het ag-

ter te houden. Intusfchen moet ik ’er eg-

ter byvoegen , dat zyne gedagten , hoewel

zy veelal van de onze fchynen te verfchil*

Jen, ’er nogtans in zekeren zin wel mede
overéén te brengen zyn, als men ze met
eenige toegeevendheid gelieve te vergely-

ken. Dewyl wy met het algemeen zuur

even dat geene bedoelen, dat, al fchoon

het in meest alle zuuren in een meer of

minder trap zy, evenwel in veele weezens,

in een verfchillenden ftaat van vermen-
ging ,

gevonden kan worden, en word:

juist zoo, als de Elementen, in fommige
Lichaamen, dermaate verborgen zyn, dnt

men
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men ’er geen zweem van vinde,en nogtans
derzelver principiata bezitten. Maar wy
willen hier over niet twisten; en deelen,
ten gevalle van ieders vrye gevoelen, den
kundigen hier dien fraaien Brief mede.

,, Myne aanmerking viel onlangs op
UEd. gezegde aangaande het vaste Alcalyne

Loogzout, ,, dat, naamlyk , het zelve in

,, onzen dampkring het Vitrioolzuur tot

3, zich trekt, en daar mede tot een Vi-

„ triool Tarter overgaat” , II D. 2de Stuk,
Bladz. 871.

3, UE. ziet naar myn gedagten in deezen

op de zoo zeer bekende proeve met de Potas •

fche, waar in men altoos een weinig fal neu-

trum ontdekt. Dit gevoelen is zeer oud, en
zelfs door veels laaterefcheikundigen

, zon-

der nader onderzoek, aangenomen, en ook
heb ik langen tyd zoo geloofd. De onder-

vinding echter heeft my van het tegendeel

overtuigd ; en eene nadere overdenking,

als mede het nazien der Schryveren, leer-

de my , dat dit fal neutrum reeds in de

Potasfche zat, eer ze aan de lucht ware
blootgefteld geweest; ja een gansch anderen

oorlprong hadde.

,, Potasfche is wel is waar een vast al-

calyn Zout, maar teffens eene van de al-

leronzuiverfte. Indien men deszelfs berei-

ding nagaat, zal men ras zien, dat ze zoo

is ingericht , dat het gansch niet onmoog-
lyk zy, of ’er vereenigt zich hier en daar

een gedeelte van ’t zuur van ’t hout , met
een gedeelte reeds bereid vast Loogzout:

Qqqqqq 4 of
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of liever, wyl de calcinatie overal niet

evenredig is , blyft ’er hier en daar een
gedeelte van het fal neutrum, welk in de
Tappen des houts huisvestte , onveranderd te

rug. De Calcinatie immers gaat in zulk

eenen grooten hoop houts niet zoo even-

reedig, dan of wy het geheel zuure Wyn-
Reen Zout in een kroes. tot vast Zout cal-

cineeren. Dit is, dunkt my, Mynheer, de

waare geboorte van het fal neutrum in de

Potasfche. — De ondervinding heeft my
geleerd dat de Potasfche , van dit fal neu-

trum bevryd, nimmer wederom een zooda-

nig fal neutrum van zich laat affeheiden ,

al ichoon het een geruimen tydaan de lucht

wordt blootgeReld. Dit niet alleen maar
allerzuiverst en Rerk gecalcineerd Sal Tar-

tan , aan de lucht blootgeReld
,

gaat wel

ras over tot liquor , maar nimmer heb ik ’er

iets van een fal neutrum in ontdekt. — An-
deren hebben, boven dit, de aanweezen-

heid van het Vitrioolzuur in de lucht wil-

len bewyzen door de roodwording der Vio-

len Syroop. Doch dit bewyst niets. Alle

Zuuren, zo veel my bewust is, doen het

zelfde: en dus gaat deeze proeve niet door.

— Daarenboven heeft de ondervinding my
geleerd , dat ze in cene drooge zuivere

lucht zeer lang tegens de verandering be-

Raanbaar is. Eerder verandert ze in een
vogtige lucht, wyl deeze als eenbekwaamer
vehiculum beter gefchikt is om het princi-

pium falinum acidum tot andere Jighaamen

over te brengen. Allerfchielykst gefchiedt
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dit in een vogtigen dompigen kelder, waar

in de lucht, behalven met de uitwaasfemin-

gen van verfcheide andere lighaamen be-

zwangerd ,
alleronzuiverst is, en dus te eer-

der in iïaat om op deeze zo tedere kleur te

werken.

„ Hoe veele Planten zyn ’er niet, uit

welker fap , men dit of geen fal neutrum

verkrygt, ’t zy een Tartarus Vitriol. Ni-

trum , of fal commun . Dit is immers ner-

gens anders aan toe te fchryven , dan aan

de byzondere in deeze Planten huisvesten-

de Acida , wyl het Acidum Vitrioli aan al-

len deezen de geboorte niet kan geeven.

Die Boomen nu, waar uit de Potasfche be-

reid wordt , hebben in hunne fappen zeer

veel zuur. Dit nu zo zynde, zal UE. van

zelfs de geboorte van ditfal neutrum gemak-

lyk ontdekken.

„ Aangaande nu het Acidum Vitrioli-

cum , welk UE zo gereedelyk aan onzen
Dampkring toefchryft , ben ik ook niet van

uw gevoelen. — Ik weet zeer wel , en het

is een veritas quadrata, dat, by aldien men
een lighaam ontdekt , in eene van welkers

deelen men zodanige eigenfchappen ont-

dekt, die aan het Acidum Vitrioliciim eigen

zyn, men dan met regt zegt, dat zodanig

een lighaam dit Acidum bezit.

. ,, ’Er zyn zeer veelen die gereedelyk toe-

ftemmen, dat het zogenaamd Acidum Va-

gum , Catholicum , Univerfale , een Acidum
Vitriolicum zy. Aiaar op welke gronden ?

Ik kan dit echter voor als noch niet toe-

Qqqqqq 5 ftem-
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Hemmen. Ik begryp onzen geheelen At-
mofpheer als ’t ware cene algcmeene Voor-
raadfchuur, ter verzameling van de vlugge

principia der ontflopene Lighamen.— Door
de dagelykfche en verfchillende ontfloping

van duizenden wordt deezc algcmeene
Voorraadfchuur geduurig met deeze prin-

cipia opgevuld. Dit nu zo zynde, volgt

van zelven , dat ’er zo wel uit veele ont-

flopene lighamen, Salpeter-zuur en Zout-
zuur daar henen verhuist dan Vitriool-zuur.

Zyn ze nu in die verzamelplaats, op zich

zelf en onveranderd in hunne natuur voor-

handen, en verhuizen ze wederom afzon -

derlyk elk op nieuw in de voor hun ge-

fchikte lighamen? Dit kan men immers niet

wel toeftemmen , om dat men dan een on-

gefchikte Chaos van verfchillende fpecies

van zuuren aan onzen Dampkring, die bui-

ten dat Chaotisch genoeg is, zou moeten
toefchryvcn. Gefield zynde , men wilde

dit al eens toeftemmen , zou men dan tef-

fens niet moeten toeftemmen , dat ’er al-

toos eene evenredigheid diende plaats te

hebben tusfchen de itus cn reditus dier fpe-

cifike beginzelen, of ’er moest altoos van

het een of ander acidum te veel zyn, ofte

kort fchieten. Het eerfte kan men niet

wel bepalen of men zoude teflfens moeten
toeftemmen, dat ’er altoos zo veele ligha-

men op nieuw geboren wierden, als ’er juist

gefchikt waren , om deeze byzondere fpeci-

fike acida , haar alleen eigen , tot z ch te

ncemen. Ik voor ny ten minftc, zou zulk

ee*
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éene bepaalde werking in de Natuur, aan berig

den, volgens zyne onbegrensde Almagt, TKN >

werkenden Schepper, niet durven tocfchry-
£NZ*

ven. Wanneer ’er nu van deeze fpecifike

acid cl te veel in voorraad waren , of ’er kwa-
men eens te kort: waar blyven dan in ’t

eerHe geval de overvloedige ; en , in ’t twee-

de geval , van waar komen de te kortfchie-

tende? Zou men derhalven , dit alles wel

overweegende , niet liever Hellen, gelyk

ik als noch voor my geloove; dat ’er, zo

wel in het Regmim A'éreum , als in onzen
geheelen Aardkloot een eenig algemeen

principium acidum Salinum huisvest
; en dat

de verfchillende acida fpecifica der ontflo-

pene lighamen , by derzelver ontfloping, tot

hunnen eerflen oorfprong en natuur weder-

keeren : en van daar, bevryd van die toe-

vallige omllandigheden , welke hun in ver-

fchillende foorten van lighamen huisvesten-

de, van aart deeden verfchillen , op nieuw,

als een algemeen principium , tot de ligha-

men overgingen, om in dezelve verfchil-

lende princïpia of principiata acida famen te

Hellen: dan bepaaldlyk te Hellen, dat ’er

een Acidum Vitriolicum , welk een ver-

fchillend fpecies acidi veronderflelt , in on-

zen Dampkring en Wereldkloot huisveste.

Hier omtrent zou nog meer te erfnneren

zyn ;
doch dit zou het bellek van een’ brief

te buiten gaan. Liever wil ik noch met
weinige woorden myn eenvoudig gevoelen,

aangaande de geboorte deezer verfchillende

acida UE onder ’t oog brengen , ’t zy het

uwe
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uwe goedkeuring wegdrage dan niet : het

komt my ten minden aanneemlyker voor
dan het tegengedelde , dat ’er maar een

foort van Zuur in onzen Atmofpheer zou
huisvesten.

„ Een algemeen principium acidum fali -

num zich dringende in die lighamen ,
wel-

ker vaste deelen gefchikt zyn om een terra

calcaria voort te brengen , zal , vereenigd

met het principium arfenicale , welkers aan-

weezenheid door groote Scheikundigen er-

kend wordt, en in ’t acidum falis huisvest,

een acidum falis daar dellen , als een by-

zonder fpecies acidi. — Vallende integen-

deel op lighamen, die of uit eene kalkagti-

ge aarde en pisagtige zelfdandigheid be-

daan , of daar toe kunnen overgaan , zal

het acidum nitrofum te voorfchyn brengen.

Zich dringende, i mo, in krytagtige Lighamen
of in zodanige Lighamen

,
welker vaste dee-

len hunnen grondflag in deeze aarde heb-

ben, of 2do, in zodanig eene aarde die tef-

fens het principium inflammabile bezit, of

3tïo, in haren tocht Koper of Yzer ontbin-

dende, zal ze een acidum vitriolicum doen
te voorfchyn komen

;
gefchiedende dit al-

les door eene ons onbekende modificatie , en

welkers kennis de Opperde Wysheid voor

zich zelven behouden heeft.

„ Eindelyk Mynheer! laat ik UEd. noch

een voorbeeld ter overweeging voordellen.

Men delle een Hortus Medicus , waar in,

onder andere Planten, de Borago , Portu-

laca , Parietaria , Mercurialis , Card . Be-

nsd .
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lied. , Gratiola , Foeniculum , Retonica , Fu -

maria , Marrubium , enz. welig groeien.

Een Scheikundige vindt in het uitgeperst

en uitgedampt lap der vier eerfte een ge-

deelte nitrum , in de volgende vier een ge-

deelte fal comm , in de twee Jaatften Tar-

tarus Vitriolatus

:

zelf wel eens in een en
dezelfde Plant , twee verfchillende Salia

neutra. Zie gmeltn Comm. Acad . Petrop .

T. V. Hier vrage ik nu, groeien zeniet

onder een en dezelfde Atmofpheer , en in

denzelfden grond? en dringt dus niet een
zelfde principium acidum falinum , in de-

zelve ? immers ja. Van waar dan deeze

verfchillende zouten , kan men ze wel an-

ders aan toe fchryven , dan aan den verfchil-

lenden aart , eensdeels der vaste grondbe-

ginzelen deezer Planten, anderendeels aan

eene verfchillende bewerking en ons on-

bekende modificatie, door en met de ove-

rige famenftellende deelen deezer Pianten?

Dat de fchikking der famenftellende deelen

eener Plant den aart der invloeiende fap-

pen kunnen veranderen * leert ons de inen-

ting veelei* Boomvrugten. Ik weet zeer

wel dat Planten, groeiende in een grond,

waar in men weet dat veel Zee Zout huis-

vest, veel Zee-Zout opleveren. Doch dit

heeft hier geen plaats, aangezien men dit

verfchil van gronden in het klein beftek

eener Hort. Medicus niet kan vastftellen”.

Eer ik echter van deezen keurigen Brief

afftap , kan ik niet nalaaten aan te merken

«

dat al het geene de Scheikundige Heer
TIE-

be*ig-
T E N ,

ENZ.
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TiEBOEL , over het een en ander aanmerkt,
geene tegenfhydigheid bewyst in het Rel-

len van een acidum miverfale vitriolicun

;

dewyl men weet dat deeze benaaming van
algemeen Vitrioolzuur, niet is aangenoo-

men, om dat het Vitriool die voortbrengt

uit zyn eigen principium

;

maar om dat het

Vitriool meerder gefchikt is door de natuur

,

om dit algemeen zuur te bezitten en op te

flurpen ; even zoo als allerleie lighaamen

elk een byzondere eigenfchap hebben om
van het een of ander element meerder fa*

mengefteld te zyn dan van het andere , en
dus in eene en dezelve Tuin of Grond

, ja

dat minder is in den omtrek van geen hand
breed, de Aarde, de Planten en de Die.

ren ,
by voorbeeld eene Aardflak , Wormen

,

Infeóten, Vogelen en viervoetig Gedierte,

dat geene in de vermengde Elementen vin-

den, dat tot haar byzonder famenftel be-

hoort; en dus Remmen wy gaarne in het

gevoelen van den Heer tieboel, naamlyk

in ’t geen zyn Ed. voor zig gelooft, dat

’er zoo wel in het Regnum A'èreum als in

onzen Aardkloot, een eenig algemeen prin-

cipiam acidum falinum huisvest, en dat de

verfchillende acida fpecifica der ontfloopene

lighaamen , by derzelver ontflooping , tot

hun eerften oorfprong en natuur wederkee-

ren. Zie boven Bladz. 2065. Of nu (om
des Heeren tieboels ronde verklaaring te

volgen,) deeze opheldering de goedkeuring

wegdraage dan niet ;
het komt my aan-

neemclyker voor, dat, daar men tot nog toe
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in de Scheikunde het acidum vagum univer-

fale meest in het acidum vitriolicum in de
Atmospheer agt te huisvesten , ’er geen
vooroordeel in legt, om , in dien zin ,by de
oude bekende benaaming te blyven ; dewyl
het de Scheikunde byzonder eigen is

, in-

gewikkelde verklaaringen te hebben.

Eene tweede hier bedoelde aanmerking
zyn wy verfchuldigd aan den uitmuntenden
Scheikundigen Heer ten haaf , die ons

het volgende onder ’t oog gebragt heeft.

„ Onlangs de minera arenaria perpetua

van becher in de hand kxygende, zag ik ,

onder het Caput Lit G. Anpropofitio Aucto-

ris etiam in arena Hollandica locnm habeat

(by my pag. 935 Ed. 8°.) dat ’er digt by
Haarlem een minera Cobalti moest gevon-

den worden, waar uit men fmalt vervaar-

digde, en daar en boven nog een onbekend
metaal , ’t welk nog Goud nog Zilver was,

en evenwel aan de Cupel en het aqua forti?

tegenftand bood.

,, lk heb Uwel Ed. Natuurlyke Historie

opgeflagen; edoch niets hieromtrent ont-

dekt. Myne vraag derhalven is , of Uwel Ed.

by andere Schryvers ook wel hier omtrent

melding vind gemaakt; dan of Uwel Ed.

zelf hier omtrent ontdekkingen heeft, als

veele nafpeuringen naar dien kant van Hol-

land gedaan hebbende. Ik betuig, dat de

zaak my wat vreemd voorkomt, en echter

Becher was een al te goed Metallurgus, om
iets op losfe gronden neder te ftellen. Uwel

Ed.

E R I G.

T E N f

ENZ.
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BERiG- Ed. zoud my vriendfchap doen van by
ten, gelegenheid mv hier omtrent iets te mel-
ENZ

- den”.

Wy hebben deeze plaats in becher over

’t hoofd gezien; en bedanken onzen zeer

geleerden Vriend voor. de herinnering.

Voorts betuigen wy mede ’er by geene
Schryvers iets van geleezen, of zelf on-

dekt te hebben ; des wy ’er insgelyks zeer

Iterk aan twyfFelen. ’t Zou intusfehen der

nadere onderzoekinge overwaardig zyn , of

’t ook zoo mogte weezen ; dewyl het Co-

balt Mineraal geen geringe zaak is. Vin-

den eenige Liefhebbers in het onderzoek-

Revende Haarlem, in den omtrek hunner
Stad , iets van dien aart , ’t zal ons aan-

genaam zyn , daar van onderrigt te mogen
worden.

Op Bladzyde 1088. van ons Tweede
Deel is , by eene abufive leezing van een

Brief van den Heer paludanus , eene mis-

telling ingefloopen, volgens het geen die

Heer, aan wien wy zoo veele verbeterin-

gen verfchuldigd zyn, en over wiens be-

rigt de mistelling loopt, ons guntig heeft

aangeweezen. Wy hebben naamlyk, zoo
als zyn Ed. wel aanmerkt , in ftede van
Burghorn , Barghorn geleezen , en ’er dus

Barfmgerhorn , welks Ingezetenen die plaats

veelal by verkorting noemen Barghorn ,

voor genomen. Men leeze dan aldaar,

(in plaats van Barghorn of Barfinger-

horn) Burghorn. Hier van gewaagende,
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kan ik, daar zyn Ed. verder inzyne, by
alle Liefhebbers deezer oefeninge hoogge-

fchatte, keurige Oudheid- en Natuurkundi-

ge Verhandelingen, Bladzyde 197, openlyk

vordert, dat ik het daar op beredeneerde

verbetere, niet nalaaten te zeggen , dat

’er wel omtrent de melding van den Dyk
by Burghorn een abuis is ingefloopen ; doch

dat zulks geene betrekking heeft op de vol-

gende redeneering ; maar alleen op den

tweeden regel van Bladz. 1089. De vol-

gende aanmerkingen rusten op eene Mis-

live van dato 24 May 1770; waar in zyn
Ed. my een Berigt geeft, van Schelpen,

Klai- en andere Beddingen in den Banne
van Schagen ; daar de Misfive , met betrek-

king tot Burghorn, eene laatere ontdekking

behelst, als zynde gedateerd 9 July 1770.
En dewyl ik zelfs een ooggetuige geweest

ben van de ligging veeler Schelp-, Slib- en

Klaibeddingen , tusfchen , by en omtrent

Schagen en Barfingerhorn , zoo blyft het

weezenlyke, met betrekking tot de natuur

van het Land aldaar, naar myn inzien, wel
beredeneerd; en het geen ’er verkeerdelyk

uit opgevat mogt worden, zal alleen van
een gering Geographisch verfchil , of van

de twee onderfcheiden berigten , afhangen.

•Verder zyn wy den Geleerden Hee-
re Do£tor m. van phelsum dankbaar, voor
de aanwyzing van een groven misdag, die

in het nazien der Proeven niet opgemerkt

is; doch welken aangaande wy niet twy-

HL deel, Rrrrrr fe-

s E R I G-

TEN,
-ENZ.
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BF RTG- felen, of een kundig Leezcr zal ligt begry-
TEN ’ pen, dat, in eene zoo aJgemeene bekende
LINZ

' benaaming ,
flegts by abufive verzetting,

het een voor het ander geplaatst is. Men
leeze derhalvcn in het Derde Deel , op
Bladz. 267, Regel 8 en 9, „ voerende de

„ leevcnsgeesten en het bloed, door flaga*

„ deren, uit het hart, en door aderen naar

„ het hart”. Wy hebben daarbenevens

,

van dien zelfden Heer , eenige kundige

aanmerkingen op onze Zesde en Agtfte

Clasfen ontvangen; doch hier over zal ik,

wanneer wy aan deeze Clasfen komen , my-
ne nadere verklaaringopgeeven. Midlerivyl

zou het ons aangenaam weezen, wanneer
die kundige Natuuronderzoeker ons, met
opzigt tot de gemelde Clasfen , byzonder

nopens de Zee-Egels van ons Land, een na-

'der berigt geliefde te laaten toekomen ; om
daar van ter zyner plaatfe gebruik te maaken.

Daar benevens heb ik van den Wel Eer-

waarden Heere a. ’s gravezande, boven-

gemeld , eene opheldering gekreegen , met
opzicht tot de in het derde Deel Bladz.

773 aangeroerde , en naar ons denkbeeld ont-

knoopte, Historie der Gravinne van Hen-
nenberg te Loosduinen , die my volilrekt

beflisfend voorkomt; en waar door ik my-
ne geopperde gedagte verbeterd en opge-

helderd vinde. Zie hier ’s Mans gegronde

aanmerking.

„ By het doorleezen van Uwel Ed. twee

laatfte Rukken van de NatuurJyke Histo-

rie,
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rie, waar in ik veele aanmerkelyke byzon-
derheden tot myne leerirtg, met vermaak,
hebbe aangetroffen, dacht my dat het jam-
mer was, dat Uw Ed. bladz. 773, in de

oplosfing van ’t Raadfel der Gravinne van
Hennenberg, niet had gedacht aan de dag-

tekening dier gebeurtenisfe , zoo als die op
de Op- en Graffchriften , en by onze Neder-
Jandfche Schryvers, bekend ftaat; te wee-

ten: ipfo die Parasceves , of Goeden Vrydag .

En dus twee dagen vóór Paasfchen (*)

;

wanneer de oplosfing gericht wordt, niet,

naar de gemeene of Roomfche Reekening,

die ’t Jaar met den 1 'Jannar

y

begint, maar
volgens den ftylns Curice , dien men in Hol-

land, zoo wel als elders, bezigde, tot dat

dezelve in dat Gewest, by de Ordonnancie

yan Policie den 1 April 1580. Art. 40. al-

daar is afgefchaft in navolginge van de Ko-
ningen van Vrankryk en Spanjen . Menig-

vuldige vergisfingen treft men in de fchrif-

ten van Geletterden uit het voorby zien

deezer aanmerkinge aan. Dus heb ik ’t

onlangs der moeite waardig gekeurd eenige

Aanmerkingen over den ftylus Curice aan ’t

Zeeuwsch Genootfchap mede te deelen.

Uwcl Ed. gelieve op ’t ftuk der Gravinne

eens op te (laan H. r. Heusfen Delflandfche

Oudheden en Gefiichten ,* in gr.8 vo, bladz. 466,

467.

(*) Paasschen. In ’t Jaar 1276, was de eerfte

Paaschdag den 5 April, én dus de Goede Vrydag-,

den 3 April.

B F, R I G-

TEN,
LHZ.
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BERiG- 467. daar ook die oplosfing , doch naar den
ten, Hofftyl, wordt voorgefteld”.
JENZ.

Zyn Wel Eerwaarde brengt ons tevens,

in denzelfden Brief, onder het oog zyne ge-

dagten, omtrent de Haagfche Burgery; be-

helzende zyne aanmerkingen over het gee-

11e wy des aangaande in ons Derde Deel,
Bladz. 1075, gemeld hebben; waar over

hy zig in deezervoege uitdrukt.

„ ’t Geen Uwel Ed. Bladz. 1075. no-

pens ’s Hage meldt, deed my aan de dagen

myner jeugd gedenken , dewyl ik in die

plaats ben gebooren , en gewoond hebbe
tot myn zp.fte, en aldaar verkeerd tot myn
2811e Jaar, wanneer ik te Noordwyk aan

Zee Predikant werd.

„ Ik twyffel of ’er eene plaats in ons

Land is , daar men zoo weinig kan oordee-

len van het onvervalschte , oude en echte,

ten aanzien van de afkoomst .

,, Ik doorwandelde met myne aandacht

myn geflacht , benevens dat der geenen

,

die door Huwlyk daaraan vermaagfehapt

zyn.

„ Ik doorliep de buurten , daar ik ge-

booren was, opgevoed ben, en gewoond
heb. Ik herinnerde my veelen der geenen

,

met welke ik hebbe verkeerd, of door myn
bedryf , in dien tyd zynde de oefening der

Burgerlyke en Rechtzaaken , omgang gehad

hebbe; doch ik hebbe ongemeen veele on-

der dezelve gevonden , die , in hunne voor-

ou-
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ouders aangemerkt , niet van Haagfchen
oorfprong waren.

,, En hoe kan ’t anders , als men nagaat

den oorfprong en aanwas van den Haag,
die alleen van der Graaven Hofhouding, met
de verdere gevolgen daar van , is af te lei-

den ?

,, Hoe veele Edelen zyn’er met de Graa-

ven, uit andere gewesten van Nederland
en elders, herwaarts gekoomen en geblee-

ven; en in laatere tyden ook onder de

Stadhouderlyke Regeeringe , die daar Ge-
flachten gefticht hebben.

„ Van alle oorden der Nederlanden zyn
afgevaardigden gekoomen in de Staats- en
Rechts-Collegien.

„ Een menigte Jonge Mans- en Vrouws-
personen , afkomftig uit Gelderland , voor-

al de Betuwe en ’t Graaffchap Zutphen,
vooral uit Westphaalen, en hooger gedeel-

ten van Duitschland, zyn, om te dienen,

(waartoe de Haagfche Kinders, veeltyds,

niet laag genoeg bukken willen , dies de
vreemdelingen ook veelllns het vet voor
zich affchuimen,) derwaarts afgezakt, en
door bevordering tot Ampten en bedie-

ningen , op Comptoiren
, Griffiën en Se-

cretaryen enz. tot eenen aanzienlyken

Rand, en voorts tot Huwelyken en ver-

. mogen gebragt. Derzelver aantal , onder

de Haagfche ingezeetenen , is grooter dan

men zich zoude konnen verbeelden. Ter-
wyl hier en daar Franfche en Engelfche af-

ftammelingen zich daar onder bevinden.

Rrrrrr 3 Hier*

B E R I O.

TEN,
ENZ.
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„ Hierby koomen de Handwerkslieden ,

Franfche, Engelfche, en Duitfchers, ook,
in groovere Ambagten, Gelderfchen; die,

in Gilden gekoomen , hier zyn ingeënt.

„ Zonder dat ik lette op de militie, of

geduurige afwisfeling van vreemdelingen,

die ’er alleen voor eenen korten tyd blyven.

,, Ik hebbe reden te gelooven , dat

men, wanneer de Hagenaars elk hun ge-

flagt zouden opdelven , ongemeen wei-

nige oorfpronglyk Haagfche voorouders

daar zoude aantrelFen.

„ Deeze Befpiegeling myner Landsgenoo-

ten, verwekt op aanleiding van ’t leezen

van Uwel Ed. aangenaam werk, hoop ik,

dat Uwel Ed. niet ongevallig zy”.

Daar wy, van de Natie over ’t geheel

fpreekende , den Herken invloed der Vreem-
den betoogd hebben , Hemmen wy het ge-

voelen van den Heer ’s gravezande
volkomen toe. Overéénkomflig hier mede
bedoelden wy ook op die Bladzyde

, het

denkbeeld „ dat de Hagenaars , niettegen-

ftaande den invloed der Vreemdelingen,

hun oud en echt karakter bewaaren; juist

dat zelfde dat zyn Wel Eerwaarde van hun
getuigt, zeggende „ dat de Haagfche Kin-

„ ders, veeltyds, niet laag genoeg bukken

,, willen” , om in de dienstbaarheid der

Duitfchers en Vreemden te treeden. Ge-

volglyk is ons gezegde, wegens de echte en

rechte Hagenaars, in een rekkelyken zin,

flerk genoeg goed te maaken.

Wy-'

<
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Wyders hebben wy, van den opletten- berig-

den Heer cornelis van der gryp, een TEN »

nader berigt ontvangen , wegens de Bladz.
ENZ *

1724 gemelde Bofziekte , die , volgens

de berigten der Heeren bikker en kluit
in het Overmaasfche heerscht. Uit het be-

rigt van dien geagten Correfpondent blykt

ons ten klaartte , dat deeze kwaaie ook
omtrent Zierikzee zeer fterk woed

; en dus

zoude zelve niet tot het Overmaasfche alleen

bepaald zyn. Ook twyffelen wy hier aan.

geenzins; te meer daar Zierikzee, fchoon

onder Zeeland behoorende, zeer veel deelt

in de natuur der Overmaasfche Landen
; en

naastdenkelyk heerscht die kwaal
, zoo als

ik gezegd hebbe, ook wel elders, ’s Mans
verdere befchryving der toevallen deezer

kwaaie, benevens derzelver Historie, ge-

lyk ook die der Bloedvinnen, is zeer vol-

doende, en wel gefchikt om ’er een goed
denkbeeld van te geeven : doch ons bellek

laat ons niet toe, om breedvoerig in Ziek-

teverhandelingen te treeden ; by nadere

gelegenheid kunnen ons des Schryvers aan-

merkingen beter dienen. Voor tegen-

woordig is ’t ons genoeg, door den kundi-

gen Brïeffchryver onderrigt te zyn , dat de

Bofziekte
,
gelyk ook de Bloedvinnen , daar

en elders gemeen zyn ; en ’t is ons voorts
• aangenaam ,

onze Hellingen of opgegee-

ven vermoedens , door foortgelyke Narig-

ten , bevestigd te zien.

Wat verder nog aangaat een Berigt, we-
gens
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BERiG- gens eene verfleening, in den St. Pieters
ten, Berg by Maastrigt gevonden , toebehooren-
*NZm

de aan den Wel Ed. Geftr. Heer drouin.
Officier in ’t Regiment Dragonders van
den Graave van byland , ons , in een
brief uit Gouderak , medegedeeld ; vvy

zyn den geëerden Schryver erkentlyk voor
zyne toegenegen gedagten ; doch kun-
nen, gelyk hy zelf met recht aanmerkt,
’er in deezen niet wel gebruik van maa-
ken, als zynde niet tot Holland betrek-

kelyk. Op eene dergelyke wyze is het

ook gelegen , met verfcheiden foorten van
Metaalzanden en Verfteeningen, ons door
etlyke begunftigers toegezonden ; dat ons

egter aangenaam geweest is , om dat ze ons

in andere opzichten van dienst zyn. Wy
betuigen des hun, en allen, die ons op de

eene of andere wyze met hunne vriendely-

ke correspondentie hebben gelieven te ver-

eeren , openlyk onze hartgrondige en wel-

meenende dankbaarheid ; terwyl wy ons

voorts , by den verderen voortgang van

onzen arbeid , in hunne Vaderlandlievende

behulpzaame gunst aanbeveelen.
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